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 شكــر وتـقديـــر
 

ـ ل  بتكمب ةلثم م 2009لعام  ) CFG(ل الرئيسية للجهاز    يومتلا ةعومجم وعدد من أعضاء     )PNA( الوطنية الفلسطينية    طةسلالكل من   ن  بيك  صاء الفلسطيني وبدعم مالي مشتر    ، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلح       2009إعـداد األطلس اإلحصائي لفلسطين      تـم    دق

 .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاالفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكية لوطنطة االسل  النرويجية لدىيةمثلمال
 

 .تجدر اإلشارة إلى أن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  تم تمويل طباعة هذا األطلس من االتحاد األوروبي
 
.الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع EU)( واالتحاد األوروبي )CFG(ل الرئيسيـة للجـهاز يومتلا ةعومجمأعضـاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت



 

  



 

 تقديــم
 

تي تنتج باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية إحدى وسائل النشر الحديثة التي يسعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شـهدت عملـية إنـتاج وإعداد الخرائط تطوراً كبيراً بعد انتشار برمجيات نظم المعلومات الجغرافية على نطاق واسع، وتعتبر الخرائط اإلحصائية ال              

، باإلضافة إلى بيانات المسوح التي تم تنفيذها، وكذلك تم إطالق   1997ات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        تم إعداد أول أطلس إحصائي ورقي لفلسطين يضم خرائط إحصائية تمثل بيان            2004السـتخدامها، وقد قام الجهاز بالعديد من اإلنجازات في هذا المجال، ففي عام              

تتيح هذه الخرائط للمستخدم إمكانية المقارنة بين مختلف .  نوياً بأحدث البيانات من المسوح المختلفةأطلـس إلكترونـي علـى الـصفحة اإللكتـرونية الخاصة بالجهاز، احتوى على خرائط إحصائية في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والجغرافية، والتي يتم تحديثها س                 

 .  السنوات

 المواضيع التي مثلت بخرائط ضمن األطلس وفقاً للتوصيات الدولية، وبما يتماشى مع تجارب الدول األخرى في                 تم اختيار .   تم العمل على إعداد هذا األطلس والذي يعتبر ثاني أطلس إحصائي ورقي لفلسطين يعده الجهاز               2007بعد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        

 .ت العامة واالستيطان اإلسرائيليمجال إنتاج األطالس اإلحصائية، حيث تغطي هذه الخرائط الخصائص الديمغرافية واالجتماعية والجغرافية باإلضافة إلى خصائص المساكن والمنشآت والتقسيمات اإلدارية والخدما
 

 .نات التي من شأنها أن تسهل عملهم وقدرتهم على تحليل البيا2007 و1997نأمل أن يساهم هذا األطلس في سد احتياجات الباحثين وصانعي السياسات ومتخذي القرار من المؤشرات اإلحصائية الضرورية، وتسهيل عملية فهمها والمقارنة بين بيانات التعدادات 
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 المقدمة

، والذي تم إعداده من واقع بيانات       2004 اإلصدار الثاني بعد األطلس اإلحصائي لفلسطين        2009يعتبر األطلس اإلحصائي لفلسطين     

، باإلضافة إلى بيانات المسوح المختلفة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية          1997الـتعداد العـام للـسكان والمـساكن والمنشآت          

 .باني والمنشآت والحدود اإلدارية والبنية التحتية واالستيطانوالجغرافية إضافة إلى الم
 

، من أجل تسهيل    2007 بعد أن قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعداد الثاني عام             2009تقرر إعداد هذا األطلس عام      

برمجيات نظم المعلومات الجغرافية الحديثة     عملـية عـرض البيانات وفهمها بشكل افضل، فقد تم ربطها بالموقع الجغرافي باستخدام               

 .لتمثيل بيانات التعداد على الخرائط ضمن هذا األطلس
 

، من خالل توزيعها    2007تـم التركيـز مـن خـالل هـذا األطلس على تحليل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام                     

، إللقاء الضوء على التغير في بيانات اإلحصاءات السكانية         2007 و 1997ن  الجغرافي، وتم إعداد خرائط للمقارنة بين بيانات التعدادي       

 .واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية والمباني والمنشآت باإلضافة إلى المعلومات حول التغير اإلداري في فلسطين
 

. حول الخرائط والبيانات الممثلة عليها    تـم تدعيم الخرائط اإلحصائية في األطلس بجداول ورسوم بيانية، باإلضافة إلى تفسير موجز               

ووضـحت الخرائط عدد من بيانات التعداد حول السكان، والقوى العاملة، والتعليم والثقافة، والمساكن، والمصادر الطبيعية، باإلضافة                 

ئية التي ستستخدم في نشر     إلى خرائط المباني والمنشآت، واالستيطان، وأخيراً األحياء اإلحصائية والتي تعتبر أحد التقسيمات اإلحصا            

 .البيانات اإلحصائية
 

  في الضفة الغربية وقطاع      - إحدى التقسيمات اإلدارية في األراضي الفلسطينية      -تـم تمثيل مختلف البيانات على مستوى المحافظة         

 تم الحصول عليها من تعداد غـزة، ويجـب التنويه هنا أن البيانات التي تم استخدامها في إعداد الخرائط ال تشمل جميع البيانات التي                 

، وإنما تشمل جزء من البيانات وذلك لصعوبة الحصول على جميع بيانات التعداد لقطاع غزة نتيجة لعدم اكتمال معالجة بيانات                    2007

لمسوح  وذلك باالعتماد على بيانات ا     2007ولذلك فقد تم تمثيل جميع البيانات التي تم اعتماد تقديرها لقطاع غزة في              .  قطـاع غـزة   

 .المختلفة، وتم توضيح منهجية التقدير في الفصل الذي يتناول المنهجية
 

تـم إعداد األطلس من قبل دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وتم استخدام البرامج                   

لتحليل ورسم الخرائط، وكذلك تم  ArcGIS 9.2) (امج الجديـدة فـي نظـم المعلومات الجغرافية في إعداده، حيث تم استخدام برن   

في إعداد النصوص، ووفرت دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية جميع البيانات الجغرافية ) Power Point(اسـتخدام برنامج  

قطاع غزة، واألحياء وقد تم االعتماد على طبقتي المحافظات للضفة الغربية و. Shape filesالمـستخدمة فـي الخريطة على شكل   

 .اإلحصائية بشكل أساسي
 

 . GCS_Palestine_1923اعتمدت جميع الخرائط اإلحصائية الموجودة في األطلس على شبكة اإلحداثيات المحلية لفلسطين وهي 
 

بالمؤشرات يـضم األطلـس عـشرة فصول، تناول الفصل األول المقدمة، وتناول الفصل الثاني كافة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة     

اإلحـصائية المخـتلفة علـى الخـريطة، ويضم الفصل الثالث منهجية جمع البيانات، أما فيما يتعلق بالفصل الرابع، فقد تناول جودة                      

البـيانات، ويـضم الفـصل الخـامس عدد من الخرائط العامة التي توضح موقع فلسطين من الوطن العربي والعالم، وتوضح التغير         

 .في فلسطيندارية اإلداري للتقسيمات اإل

وتناولت الفصول السادس والسابع والثامن خرائط إحصائية تضم عرضاً وتحليالً لبيانات المؤشرات السكانية واالجتماعية والجغرافية               

من  في الضفة الغربية والتقديرات لقطاع غزة، وتم مقارنة عدد           2007والمباني والمنشآت، والتي تم الحصول عليها من بيانات تعداد          

فالفصل السادس يشمل عرض وتحليل لخصائص اإلحصاءات السكانية واالجتماعية         ،  1997المؤشـرات اإلحصائية مع بيانات تعداد       

حـول السكان والقوى العاملة والتعليم والثقافة، ويشمل الفصل السابع على خرائط اإلحصاءات الجغرافية التي شملت عرضاً وتحليالً                  

أما الفصل الثامن فيشمل خرائط حول بيانات المباني والمنشآت االقتصادية والتي تم تمثيلها              لطبيعية،لخـصائص المساكن والمصادر ا    

 . لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة2007 وتعداد 1997في بيانات تعداد 
 

لغربية وأنواعها، ويشمل   تـناول الفـصل التاسع خرائط االستيطان اإلسرائيلي، والتي تبين جميع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة ا               

الفـصل العاشـر واألخير على صور جوية موضح عليها حدود األحياء اإلحصائية لجميع التجمعات السكانية الرئيسية في محافظات                   

 . تجمعاً، وتم التوضيح على الصور الجوية أسماء عدد من المعالم فيها17الضفة الغربية وقطاع غزة، وعددها 
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 المفاهيم والمصطلحات

 :ية واإلدارية واإلحصائيةالتقسيمات  الجغراف

محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل اإلداري من التقسيمات اإلدارية في         ) 16(تنقسم األراضي الفلسطينية إدارياً إلى    

افظات  مح 5 في الضفة الغربية و  محافظة  11األراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها          

 :في قطاع غزة وهي كما يلي

، بيت  القدس،  أريحا واألغوار ، رام اهللا والبيرة،     قلقيلية، سلفيت ،  نابلسطولكرم،  طوباس،  وتشمل محافظات جنين،    : لـضفة الغربية  ا

 .الخليل، لحم

 .ويشمل محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح: قطاع غزة
 

 :مات اإلدارية والجغرافية واإلحصائيةوفيما يلي أهم التعاريف للتقسي
 

 :التجمع السكاني

من سطح األرض   ) مكان(من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة               ) مكـان (مـساحة   

 .رية مستقلةمأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها سلطة إدا
 

 : الحي االحصائي

 حسب  وهو الحد اإلحصائي األدنى ليكون التجمع حضراً      ( نسمة فأكثر إلى أحياء      4,000تقـسم الـتجمعات التـي يبلغ عدد سكانها            

 نسمة  5,000 – 3,000  ويحتوي الحي الواحد على    ،)التعريف المعتمد في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتحديد نوع التجمع         

 .شوارع أو مناطق طبيعية واضحة المعالم كحدود لكل حيالع اعتماد م
 

  :اآلتية عند تقسيم أي تجمع إلى أحياء العوامل وروعي

 .تاريخ ونمط البناء .1

 .)زراعة، تجارة، صناعة (الوظيفة الرئيسية التي تمارس به .2

 .استعمال األرض مثل منطقة سكنية، صناعية، خدمات، مراكز حكومية) طبيعة(نمط  .3

 .الديانة، العائالت الكبرى، العادات والتقاليد، مستويات المعيشة: ، وبعض الخصائص األخرى مثلالخصائص االجتماعية للسكان .4
 

 : J2 و J1القدس، 

 : جزئين ألغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى    نظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة القدس و     

  وتضم  .1967محافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام      ال ل ذلك الجزء من  تشم :)J1منطقة (القدس 

الشيخ جراح، وادي الجوز، باب    (  وتشمل"بيت المقدس"بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس   ( تجمعات  J1منطقة

ن، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور       سلوا ،)الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود     

 ).كفرعقب،  باهر، أم طوبا

عنوة بعيد احتاللها للضفة        سرائيلإذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته       استثناءبمحافظة القدس   ملتش :)J2منطقة  (لقدسا

يم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة،       رافات، مخماس، مخ( تجمعات  J2 منطقة   وتضم،1967الغربية عام 

البلد   الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا     

عرب الجهالين    ، الزعيم، العيزرية، أبو ديس،    )ان األحمر التجمع البدوي الخ    (الكعابنة  ، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا،    )التحتا(

 ). ، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد     )التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس   (
 

 : جدار الضم والتوسع 

م  هو عبارة عن سلسلة معقدة من جدران أسمنتية، وأسالك شائكة، وأبراج مراقبة، وخنادق، وطرق التفافية وأسيجة إلكترونية تستخد       

وبعض أجزاء هذا الجدار تم اكتمال بناؤها      .  ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية    نإليقاف وضبط حركة وتنقل الفلسطينيي  

 . في بعض المناطق، في حين انه في أماكن أخرى ال يزال قيد اإلنشاء    
 

 : األسرة

 متعلق   و في أي وجه   أكن واحد، ويشتركون في المأكل      و ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مس   أ و مجموعة أفراد تربطهم    أفرد 

    .ترتيبات المعيشةب
 

 :األسرة الفلسطينية

أما األسرة غير الفلسطينية فهي األسرة التي تكون فيها جنسية رب           .هـي األسرة الخاصة التي تكون فيها جنسية رب األسرة فلسطيني          

 .األسرة غير فلسطيني بغض النظر عن جنسية باقي األفراد
 

 :أنواع األسر الخاصة

 :اآلتيةحسب تركيبها األسري إلى األنواع ) المعيشية(تقسم األسر الخاصة 

 .وهي األسرة التي تتكون من شخص واحد فقط     : أسرة من فرد واحد    .1

ة من   فوتتشكل من أسرة مؤل     وهي األسر المعيشية التي تتكون كافةً من  نواة أسرية واحدة،        ):  األسرة النواة   (  أسرة نووية  .2

لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو       ) رب األسرة(أو أكثر أو أب  ) بالدم فقط وليس بالتبني  (زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة    

 .لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أو من غيرهم          ) رب األسرة( أم

 . أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم عالقة بتلك األسرة     هي األسر المكونة من أسره نووية أو       : أسرة ممتدة  .3

هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال تربطهم عالقة قرابة بهذه              : أسرة مركبة .4

 .األسرة
 

 : متوسط حجم األسرة 

 .  الفئةأسر تلك  عدد   ى مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما عل   يمثل متوسط عدد األفراد لألسرة الخاصة الواحدة ويساوي         
 

 : رب األسرة

، وعادة ما يكون هذا        األسرة  أفراد باقي قبل الذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من       و،  األسرة معتادة مع  إقامة المقيم   الشخص  هو

وقد يكون رب األسرة   ك،  فـي ذلآلخرونا وقد يشاركه  لألسرة الشؤون االقتصادية  تدبير الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن     

 .نثىأو  أ  ذكراً
 

 :الكثافة السكانية

 . الكلية لتلك المنطقةالمساحةمن   لكل كليومتر مربع منطقةفيعدد السكان 
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  :الجنس

 . ذكر أو أنثىيصنف الجنس إلى 
 

 : نسبة الجنس

 . عدد الذكور لكل مائة انثى
  

   :العمر بالسنوات الكاملة

 .    الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة      اإلسناد على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة       يعرف العمر
 

 :  حالة اللجوء

 وتشمل أبناء الذكور    1948 خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام             حالـة اللجـوء   

 .منهم وأحفادهم
 :تصنف إلى

 . وكالة الغوث   عنالصادرة   ) المؤن ( وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل     اًإذا كان الفرد الجئ    : الجئ مسجل .1

 . ألي سبب كان )المؤن (وكالة الغوث    إال أنه غير مسجل في بطاقة    اً إذا كان الفرد الجئ   :الجئ غير مسجل  .2

 .ليس الجئاً مسجالً أو الجئاً غير مسجل   كل فلسطيني  هو    :اًليس الجئ  .3
 

 :الحالة الزواجية للفرد

، والمتعلقة بقوانين   اإلسنادكثر وقت أ فسنة  12 الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر              حالة هي

 .البلد وعادات الزواج المعمول بها في    

 :  اآلتيةى الحاالت  إحدوقد تكون  

)   أي لم يتم الدخول بعد   ( للعرف السائد  وفقاً فعلياًفأكثر، ولم يتزوج زواجاً سنة  12 هو الفرد الذي يبلغ عمره     :بداًألم يتزوج   .1

 .ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق   

 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل          12 هو الفرد الذي يبلغ عمره         :ول مرة ولم يتم الدخول     عقد أل .2

و أرمالً من زواج سابق، وال يشمل         أ  وليس مطلقاً  )  أي لم يتم الدخول بعد     ( عرف السائد    وفقا لل  المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً   

 .الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج     

  وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معاً     فعلياًوالمتزوج زواجاً   سنة فأكثر 12 هو الفرد الذي يبلغ عمره      :متزوج .3

زوجة     ويوجد حالياً  مرة وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من         .    م الأوقت اإلسناد الزمني    

 .و أكثر في عصمته متزوجاً أواحدة   

خر زواج بالطالق المسجل    آ) انحل( وانفصم  سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً   12 هو الفرد الذي يبلغ من العمر    :مطلق .4

 . زوج على قيد الحياة  /  ، وليس له زوجة  تزوج مرة أخرى  ولم يشرعاً

آخر زواج له بوفاة الطرف       ) انحل ( ولكن انفصم     سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً     12 هو الفرد الذي يبلغ عمره        :أرمل .5

 . زوج على قيد الحياة  /  ، وليس له زوجة  خر، ولم يتزوج مرة أخرى اآل

كثر وسبق له الزواج فعالً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات           سنة فأ 12هو الفرد الذي يبلغ عمره      : منفصل .6

 . زوج على قيد الحياة / مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة    

 :   المبنى

ان أو السقف  ويكون المبنى محاطاً بأربعة جدرمؤقتة، كـل مـشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء بصفة دائمة أو                 هـو 

وذلك بصرف النظر عن المادة المشيد منها، وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه، وكيفية استخدامه               .  لطابـق واحـد على األقل     

 أو تحت    التشييد أو مهجوراً أو تحت    و مغلقاً أ و خالياً أو كليهما   أو العمل   أوقت التعداد مستخدماً للسكن     حالـياً،  وقـد يكـون المبنى         

 .التشطيب
 

  : االستخدام الحالي للمبنى

 :اآلتيةكيفية استخدام المبنى حالياً بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحاالت 

، مع مالحظة أن المبنى المستخدم جزئياً        مثل المباني السكنية العادية     فقط  إذا كـان المبنى مستخدماً للسكن      : للـسكن فقـط    .1

 .غير مستخدمة يعتبر للسكن فقطللسكن وباقي أجزائه 

 من أمثلة ذلك  .   إذا كانت بعض الوحدات السكنية بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض اآلخر مستخدمة للعمل            :للـسكن والعمل   .2

سكنية وبعض الشقق تستخدم للعمل فهي للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد للسكن وتستخدم           الشقق  العمـارة بهـا بعـض       

ه للسكن باستثناء الطابق األرضي الذي يستخدم كمخازن أو دكاكين أو كراجات يعتبر المبنى للسكن               جمـيع طـوابقه وشقق    

اال أن به أسرة تقيم بصفة معتادة       ) الخ...مثل المصنع،  المدرسة،  المسجد،       (والعمـل، كمـا أن المبنى المعد أصالً للعمل          

 .تعتبر للسكن والعمل) الخ.... دور األيتام ودور العجزة مثل(يعتبر للسكن والعمل، كما أن الفنادق والمساكن العامة 

، مع مالحظة أن المبنى      هـو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة               :للعمـل فقـط    .3

دامها للعمل فقط إال    الدواوين العائلية يعتبر استخ   :   مالحظة  .المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزائه غير مستخدمة يعتبر للعمل        

 .إذا كان بها أسرة

 . إذا كان المبنى مشغوالً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر:مغلق .4

 . طوال فترة الحصر ال يقيم به أحد أو غير مستغل صالح للسكن أو العمل ولكن إذا كان المبنى:خالي .5

ات طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات والترميمات           لفتر غير المستغل    المبنى هـو    :مهجـور  .6

وكذلك المباني التي ال يستطيع مالكوها استخدامها بسبب اإلجراءات         .  الـضرورية واألساسـية ليـصبح صـالحاً للـسكن         

 .هااإلسرائيلية، مع المالحظة أن المباني المهدمة واآليلة للسقوط ال تعتبر مباني وال يتم حصر
 

 :عاملةالمنشأة ال

 . العمل فعالً ويعمل بها شخص واحد على األقلتزاول منشأة هي
 

 : للمنشأةالنشاط االقتصادي الرئيسي

 الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم بأكبر قدر من         التصنيفهو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب            

 .عدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة تحالةالقيمة المضافة في 
 

 :ةشأمنالة كيمل

دة القطاع الذي يمتلك      في العا  و وها يهف  ارقرلى إدارة المنشأة واتخاذ ال       سيطرته ع حيث   ن م ةأشنملا  ه ل  ع الذي تتبع طالق ا لك  ذنيتع

 :نشأة إحدى الحاالت اآلتية   وتكون ملكية الم  ر ثكأف%) 51 (لاملا  سأ أغلبية ر

 .هاالسمرأفأكثر من % 51راد أو منشآت القطاع الخاص في فلسطين فاألك تلما اذإ: نيوطص خا .1
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ـ أجص  خـا  .2 منشآت غير مقيمة في األراضي الفلسطينية      و   أ ادفرألا  لهفأكثر من رأسما  % 51سبة  ملوكة بن مالة  أمنشالي  ه :ينب

 .والرسمية لهذه  الحكومات فلسطين على أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية يف جنبيةألا الشركات عروك فويشمل ذل

ـ  .3  ساتؤسلموات  ماعيات وكافة المنظ  الجموات  تحادر الهادفة للربح وتشمل األحزاب والنقابات واال      غيت  شآمنلا يه: يهل أ اعقط

 .شبابية والطالبيةل واةيوسنلا

ا الحكومة إما   نشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليه        أ س تمار يلتات  آمنشالي  ه: يةطن و مةكو ح كةشـر  .4

 .من رأسمالها أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومير كثفأ% 51ك المت  امن خالل

نشطة اقتصادية  أ سا، تمار لهفأكثر من رأسما  % 51مات األجنبية بنسبة    كولح ل كةلوت المم كاشرالي  وه: بيةجنأة  ومحككة  شـر  .5

 ).ربحية(ذات طبيعة سوقية 

ـ ح .6 ـ رم ةموك ة رداإلت ا اخدم التي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتقدم     )  والدوائر والهيئات  اراتزوال (آتشمن ال فـة كا: ةيزك

ـ و العامـة  ـ ذ لمشي ت ياشفستارس والم دية كالم عتماية وصحية واج  عليمات ت التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدم      آتشمن ال كل

  .يةومحكال

ـ  م طةسـل  .7  ةت العامابتكملاو حدائق العامةلوا تاهزنتملاك هيمدخمنشآت  لها من تبعيلس القروية وما  جالماو اتيبلدهي ال : يةحل

 .هروي وما شابقالس لجملا عبتت تيال الكهرباء تدالومو

ـ  .8 ـ أجة  ومحك  الدبلوماسية والقنصليات   اتيئلهوات  رافالة أجنبية مثل الس   حكومة دو تـي تتبع مباشرة ل    الت  آمنـش الهـي   : يةنب

  .والممثليات

ـ وك .9 ـ : ثغـو ة  ال لخدمات أو اة ورداإلب ات وتشغيل الالجئين الفلسطينيين سواء كانت مكا     ثوغكالة  و تساؤسمفـة   ال ك شموي

 .لمراكز التدريبيةاو تافصوتسملاو المدارس

ـ  .10 ـ و د ئةهي دولية الت  سامؤسال و ه،اب ش ما و UNDPسكو،ونلي ا ثلم) وثلغعدا وكالة ا  (فة  ة المختل م المتحد ماألت  مانظم يه: يةل

 ).لي، صندوق النقد الدوليودلبنك الا ر الدولي،مألحاكالصليب (الممثلة 
 

 :المشتغل

و لحساب الغير بأجر      أ سواء كان لحسابه   ولو لساعة واحدة خالل فترة اإلسناد الزمني            معينًا منتجاً و عمالً  أ  هو الفرد الذي يباشر شغالً    

ساعة، ) 14-1( لى مشتغلون من إويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل األسبوعية      .و في مصلحة العائلة  أجر  أو دون  أ

 .ساعة فأكثر  35ساعة، ومشتغلون  ) 34-15 (ومشتغلون
 

 :البطالة

 في أي نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه     اإلسناد الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خالل فترة         هذه تشمل

 األصدقاء  الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال      عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة  بالبحثالفترة مستعدين للعمل وقاموا    

 .واألقارب أو غير ذلك من الطرق    
 

 :الحالة العملية الرئيسية 

 :اآلتية و المتعطل الذي سبق له العمل، بالعمل وتكون إحدى الحاالت           أتوضح عالقة الفرد المشتغل    

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد          ) شريك(ها من هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا          :صاحب عمل .1

 أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشآت بشرط أن يعمل تحت          ويشمل ذلك    .على األقل بأجر 

الشركات المساهمة أصحاب عمل حتى ولو         إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم في      

 .ملوا فيها ع

 بالمنشأة أي مستخدم يعمل بأجر   وليس ) شريك( هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها         :يعمل لحسابه .2

  .المنشآتويشمل األشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج    

بشكل منتظم، ها و جهة معينة وتحت إشراف أ و لحساب منشأة  أ هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر     : منتظم يعمل بأجر .3

 أو يومية، مع    و أجرة أسبوعية    أ جر على شكل راتب شهري     األمحدد سواء كان    نقدي أو عيني    ويحصل مقابل عمله على أجر      

جهة العمل والعامل تضمن له العمل لفترة من      /الجهة المشغلة  /ما بين صاحب العمل ) مكتوب/شفوي(مراعاة ان هناك اتفاق   

يندرج تحت ذلك العاملون بالوزارات والهيئات الحكومية والعاملون بالشركات باإلضافة               و  .الزمن وتضمن له بعض الحقوق     

،        غوث  وكالة / حكومة أجنبية، مستخدم / مستخدم، و لدى الغير  أ إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة خاصة بالعائلة    

 .قطاع خاص أجنبي/ م منتظم مستخدوطني،قطاع خاص / غير ربحية، مستخدم منتظم/  هيئة دولية، مستخدم / مستخدم

بشكل غير  و جهة معينة وتحت إشرافها  أو لحساب منشأة أهو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر   :  غير منتظميعمل بأجر .4

وعندما يكونون    .  منتظم، كالعمال بصورة عارضة، العاملون على أساس يومي أو أسبوعي، بال أي ارتباط رسمي بالعمل          

  .سناد ال يصنفوا كعاملين   خارج العمل في أسبوع اإل 

و مزرعة للعائلة وال يتقاضى     أ و مصلحة   أ هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة أي في مشروع        :   أجردونيعمل لدى األسرة    .5

 . األرباحمن نظير ذلك أي أجرة وليس له نصيب محدد       
 

 :المهنة الرئيسية

و الذي باشره سابقا إذا كان متعطـالً سبق        أ ه الفرد إذا كان مشتغالً    و نوع العمل الذي يباشر    أالمقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة      

واألكثر ثباتاً   و األكثر تكراراً  أالمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل               وله العمل،   

 .خالل األشهر الثالثة السابقة لليلة العد
 

 : مكان العمل

 : التي يمارس فيها الفرد المشتغل عمله، وآخر مكان للمتعطل الذي سبق له العمل ويصنف إلى          هو مكان الجهة 

بجانب المنزل ولها باب رئيسي من الخارج وتقدم        ) مثال(إذا كان مكان العمل في داخل المسكن وال تعتبر الدكان           : في المسكن  .1

 .بل ضمن المحافظة نفسها) في المسكن(خدمات البيع للجمهور عامة  

 . التي يقيم فيها الفردنفس التجمع لنفس المحافظةإذا كان مكان العمل في : في نفس التجمع السكاني .2

 .إذا كان مكان العمل في إحدى التجمعات التابعة للمحافظة نفسها التي يقيم فيها الفرد: ضمن نفس المحافظة .3

 .فظة أخرىإذا كان مكان العمل في أحد التجمعات التابعة لمحا: في محافظة أخرى .4

إذا كان مكان العمل في إحدى المناطق داخل حدود الخط األخضر مع مالحظة أن محافظة القدس تعتبر ضمن                  : داخل إسرائيل  .5

 .المحافظات الفلسطينية

 .1967إذا كان مكان العمل في إحدى المستوطنات داخل األراضي الفلسطينية في حدود عام : بالمستعمرات .6

 .عمل في إحدى الدول خارج األراضي الفلسطينيةإذا كان مكان ال: بالخارج .7
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 : االلتحاق بالتعليم النظامي

ومراحل التعليم النظامية تشمل         . و منتسباً  أواء كان منتظماً    سالتعليم النظامي   بأحد مراحل    تسجيل الفرد   بالتعليم يقصد بااللتحاق  

و   أ و المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط   أ األكاديمية كليات والمعاهد  و الأو الثانوية  أ) األساسية(اإلعدادية   و أالمرحلة االبتدائية  

 .الجامعات

 .أحد مراحل التعليم النظاميفي إذا كان الفرد ملتحقاً حالياً   :ملتحق حالياً .1

 .إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحل التعليم النظامي دون الحصول على شهادة إتمام هذه المرحلة  :التحق وترك .2

 .إذا كان الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتحق بأي مرحلة بعدها  :حق وتخرجالت .3

 .إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له االلتحاق بأي مرحلة تعليمية نظامية  :لم يلتحق أبداً .4
 

 :عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح

وال تحسب سنوات االنقطاع وال سنوات الرسوب أو        .   أتمها الفرد بنجاح بالسنوات الكاملة  هي عدد سنوات الدراسة النظامية التي      

سنوات رياض األطفال من عدد سنوات الدراسة، كما ال تحسب السنة الحالية التي لم تنتهي للملتحق حاليا من ضمن سنوات الدراسة،           

 .نظاميةوال تعتبر الدورات التدريبية من ضمن عدد السنوات الدراسية ال           
 

 : أمي

 . إذا كان الفرد ال يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي            
 

 :ملم

 . إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة               
 

 ):لوحدة السكنيةا(المسكن 

 مالممر العاو أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق       أو مدخل مستقل    أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة، وله باب           أ مبنـى    هـو 

 .دون المرور في وحدة سكنية أخرى
 

   :نوع المسكن 

.    مستقلة، أو أي شكل آخر    غرفةشقة، أو     والذي قد يكون فيال، أو دار، أو          .  الهندسي أو المعماري للمسكن    الشكل   يقصد بنوع المسكن  

 ).الخ…براكية أو خيمة  ( مثل
 من طابق واحد بجناحين أو      ويتكون قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة،               مبنى :فيال .1

أو الطابق الثاني للنوم، والجناح      األجنحة في حالة الطابق الواحد       أحدمن طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص          

 حديقة تحيط بها بغض     للفيال األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب            الطابقاآلخـر أو    

 وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد          الخارج،النظـر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من           

 . أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتهاويمكنلى األغلب، ع

 الدار من طابق واحد أو طابقين تتكون معـد أصـالً لـسكن أسرة واحدة، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد            مبنـى  :دار .2

 .  تستغلهما أسرة واحدة

 ويقفل عليها جميعاً باب     ،و أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض       أة  تكون من غرف  تو عمارة   أ هي جزء من دار      :شقة .3

 .و ممر يؤدي إلى الطريق العامأ ويمكن الوصول إليها عن طريق درج ،خارجي وهي معدة لسكن أسرة واحدة

 ،حمام ،مطبخ( هـي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق                   :غـرفة مـستقلة    .4

و فوق أسطح   أ من دار    اًو بالفناء، وتكون جزء   أ وتوجد عادة على أسطح المباني       .وهـي معـدة أصـالً للـسكن       ) مـرحاض 

 .العمارات

 .      في التجمعات البدويةتوجدأو الشعر وعادة ما  الوبر  مصنوع من القماش أومبنى قائم بذاته :خيمة .5

احده أو اكثر وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك           هـي مبنـى قائم بذاته، تتكون من غرفة و          :بـراكية  .6

 .أو التنك أو االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة) الصاج(

 تكون  بشرط أن مثل األكواخ والكهوف والمغارات واألكشاك       أحد األنواع السابقة،  ك ال يمكن تصنيفها     وحدات سكنية  :أخـرى  .7

 . وقت التعدادمشغولة بسكن أو عمل
 

 :الغرفة

محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها عن          ) أربعة أمتار مربعة فأكثر   (2م)  4(هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن     

المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي              ) الفرندات(اآلخرين، وتعتبر الشرفات  

. غراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات            غرض من األ

 .كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط             
 

 :متوسط كثافة السكن 

جموع األفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي يشغلها األفراد في    يمثل متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة م     

 .   هذه األسر 
 

 :حيازة المسكن

 :  اآلتيةحدى الحاالت  إيمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن وتكون    

 .و ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة       أ إذا كان المسكن ملكاً لألسرة     :ملك .1

 .و كل مدة معينة  أ دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً    المسكن مستأجراً  إذا كان   :مستأجر غير مفروش .2

 . مع األثاث والتجهيزات  اً إذا كان المسكن مستأجر   :مستأجر مفروش .3

و أحد أفرادها    أ و أحد أقارب رب األسرة   أو أم  أ  في حالة حيازة المسكن دون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب        :دون مقابل .4

 .و مقدما من جهة أخرى دون مقابل   أ ن بالمسكن  الذين ال يقيمو 

 وسواء    ، إذا كان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمل دون دفع إيجار                   :مقابل عمل  .5

 . للمالك األصلي  يجارو تقوم هي بدفع اإل أ كانت هذه الجهة تملك المسكن     

 .وسيلة أخرى غير الحاالت السابقة    في حالة حيازة األسرة للمسكن بأي   :أخرى .6
 

 :المسكن العام

  وقد يشغل   .و ألسباب أخرى أهو مكان مخصص إلقامة مجموعة من األفراد يتواجدون به لالنتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام      

يونات، دور العجزة     ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق والبنس   و أكثر داخل مبنى، أ و وحدة سكنية  أو أكثر أالمسكن العام مبنى  
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واأليتام، ومصحات األمراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان في األديرة والكنائس                     

 ). الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة   (
 

 :توفر السلع المعمرة لدى األسرة
 : وهي وهو توفر بعض السلع التي تدوم طويالً لدى األسرة      

ومكتبة   وتدفئة مركزية، وسخان شمسي،سيارة خصوصية وهي السيارات المخصصة لالستخدام الخاص لألسرة، وثالجة كهربائية،         

، وطباخ غاز، وغسالة مالبس،   )الخ… كتب غير مدرسية على األقل تستخدم لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية     10توفر  (منزلية

 .الخ)...ستاليت (، وصحن القط  وتلفزيون، وفيديو، وكمبيوتر 
 

 :للمياه المصدر الرئيسي

 : وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت اآلتية           

 المياه   من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل   شبكة هي :شبكة مياه عامة محلية. 1

 .    ، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية    لحة للشرب إلى التجمع   الصا

 من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل        شبكة  هي):ميكروت (شركة مياه إسرائيلية  . 2

 .    ، وتشرف عليها سلطة إسرائيلية    الصالحة للشرب إلى التجمع     المياه

 . هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها  :طارآبار جمع مياه األم. 3

، وهناك ينابيع  األرض  مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للماء مع سطح             أحد  الينبوع هو ماء متدفق من      :ينابيع . 4

  .فجر في فصل الشتاء فقط  موسمية حيث تنوأخرى  دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة،    

 . استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه    ):تنكات (صهاريج . 5

 .  إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله      :أخرى. 6
 

 :المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة  

وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار المصدر     في عملية التدفئة،  المستهلكة من قبل السكان لألغراض المنزلية    الطاقة هي

 .األكثر استخداماً 
 

 :لمستعمرةا

 ويعرف مكتب اإلحصاء المركزي     ،"التجمع" بها من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي، بحيث تنطبق عليها شروط            معترف مستعمرةهي  

 :اآلتياإلسرائيلي التجمع على النحو 

 :ايير اآلتيةمكان مأهول بشكل دائم، ضمن المع

 . شخص أو أكثر20 ما يسكنه االبغ .1

 .ه إدارة ذاتيةل .2

 .يس مشموال مع الحدود الرسمية لتجمع آخرل .3

 .م إقرار تأسيسه رسميات .4

 ).J1منطقة (يضاف إلى ذلك المستعمرات واألحياء اليهودية الموجودة في القدس 
 

  : لمجلس اإلقليميا

 أعلى يمثل المستعمرين في    مجلس وهو  "  يشع"عدة مستعمرات، وتتبع هذه المجالس لـ         اإلقليمية سلطة إدارية تشمل      المجالس  تمثل

 األخرى التي تم ضمها   المستعمرات وال   )J1منطقة ( ال تمتد إلى القدس     المجلس  مع مالحظة أن شمولية تمثيل هذا         ".الضفة الغربية "

،    عتصيون غوش ، ميجليوت،  بنيامينماتي،  هياردينآرفوت، شومرون (الغربية  مجالس إقليمية في الضفة   6 هناك  و  .إلى إسرائيل 

 ). هيفرونهار
 

 : السائدةاأليديولوجيا

 مستعمرات ذات طابع    متدين، مستعمرات ذات طابع      : الريفية حسب األيديولوجيا السائدة، على النحو اآلتي       المستعمرات تقـسيم    تـم 

 .علماني، مستعمرات مختلطة
 

 : أنواع المستعمرات

) J1( نسمة أو أكثر، أو أي مستعمرة تقع داخل حدود منطقة القدس             2,000هي مستعمرة يبلغ عدد سكانها      :  الحـضرية المـستعمرة   

 . بغض النظر عن عدد السكان فيها

ويستثنى من ذلك   .  نسمة، ويشمل ذلك المستعمرات الزراعية     2000 عدد السكان فيها عن      يقل مستعمرة   هـي :  الـريفية  المـستعمرة 

 .حضرية مستعمرات تصنّفحيث ) J1( نسمة والتي تقع داخل حدود منطقة القدس 2000تي يقل عدد سكانها عن  الالمستعمرات

 من قبل إدارة المصنفة يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية، ويملك سكانها الحق في زراعة األراضي     ريفية مستعمرةهي  :  وشـاف م .1

 كل منها تمثل وحدة مستقلة      أسر،نوع من المستعمرات من مجموعة       هذا ال  ويتكون.  أرض إسـرائيل، على أنها أراضي زراعية      

 . السكانقبل جزء من اإلنتاج من قبل الهيئة التعاونية، ويتم تحديد هذا الجزء من ويدار.  اقتصاديا

 .، واالستهالك خاص)تعاوني( يكون فيها اإلنتاج والتسويق مشترك ريفية مستعمرةهي :  وشاف جماعيم .2

 ).تعاوني( يكون فيها اإلنتاج، والتسويق، واالستهالك مشترك ريفية عمرةمستهي :  يبوتسك .3

 .آخر صفات التجمع السكاني، وال تقع ضمن الحدود اإلدارية المنتظمة لتجمع لها مؤسسة هي:   إقامة منتظمةمستعمرة .4

 ويتمق في زراعة األراضي،      يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية، وال يملك سكانها الح         ريفية مستعمرةهـي   :  مـستعمرة جماعـية    .5

 .من قبل السكان) واالجتماعيةاإلنتاج، واالستهالك، والنشاطات البلدية (تحديد مدى النشاطات التعاونية 

 نسمة، وغير مذكورة في أي من أنواع         2,000 يقل عدد السكان فيها عن       التي المـستعمرة هـي   :  مـستعمرة ريفـية أخـرى      .6

 .أعالهالمستعمرات 
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 لتعداد شمولية ا1.3

 بغض النظر عن     01/12/2007صباح يوم   جمـيـع األفراد المتواجدين على قيد الحياة داخل األراضي الفلسطينية           الـتعداد   شـمل   

الجنـسية والمواطنة وأسباب التواجد، كما شمل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتـة ولمدة سنة فأقل ألغراض الزيارة    

ـ         أو الـسياحة أو العـالج        ن المتواجدين بالخارج ولهم أسر بالداخل      يأو لسبب آخر ولهم أسر بالداخل، كما شمل الطـالب الفلسطيني

   ولم يشمل   .االعتقال في السجون اإلسرائيلية بغض النظر عن مدة         األسرى والمعتقلين بغـض النظـر عن مدة التغيب، وشمل أيضاً          

 باستثناء الطالب الدارسين في      وتغيبوا لفترة تزيد عن سنة     األراضي الفلسطينية داخل  ن الذين لهم أرقام هويات ولهم أسر        يالفلـسطيني 

 .الخارج

 
 :يأتي القرار على ما انص هذي و. ا األول اجتماعهفياللجنة الوطنية للتعداد والصادر جاء ذلك استناداً إلى قرار 

 )حول شمولية التعداد (02/08/2006ع .و.قرار رقم ل

، 1967 السكان والمساكن والمنشآت في األراضي الفلسطينية المحتلة عام          عبحيث يشمل جمي  تحديـد شـمولية الـتعداد        .1

 .باستثناء المستوطنات اإلسرائيلية

 :يشمل العد فئات األفراد اآلتية .2

جمـيع األفراد المتواجدين في األراضي الفلسطينية لحظة اإلسناد الزمني بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب                 •

 . وبغض النظر عن مكان التواجد في األراضي الفلسطينيةالتواجد،

جمـيع الفلـسطينيين المـتواجدين فـي الخارج بصورة مؤقتة ولمدة سنة فأقل، ولهم مكان إقامة معتادة في األراضي                     •

 .الفلسطينية، حيث يتم عدهم  مع أفراد أسرهم

ة ومدة اإلقامة في الخارج، وجميع األفراد      جمـيع الفلـسطينيين الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن مدة الدراس             •

 . بغض النظر عن فترة االعتقال، حيث يتم عدهم مع أفراد أسرهماإلسرائيليةالمعتقلين في السجون 
 

  االستمارة الخاصة بمحافظة القدس2.3

 بعيد احتاللها للضفة    ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة إليها      ) J1(نظـراً للوضـع الخـاص في محافظة القدس وخاصة المنطقة            

 من محافظة القدس تتضمن     J1فقـد تم تصميم استمارة مختصرة خاصة باألسرة والظروف السكنية لمنطقة            .  1967الغـربية عـام     

 :األسئلة اآلتية

 .عدد األسر النووية، نوع المسكن، عدد الغرف .1

، المستوى التعليمي، الحالة ءالة اللجوالعالقـة برب األسرة، الجنس، الديانة، العمر، ح      (سـجل أفـراد األسـرة ويتـضمن          .2

 ).الزواجية
 

  االستمارات والنماذج3.3

 لجمع البيانات التي يشملها التعداد وهي استمارة حصر المباني والمساكن واألسر، واستمارة األسرة              استماراتثـالث   تـم تـصميم     

ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه     .   للفنادق والظـروف الـسكنية، واسـتمارة المنشآت االقتصادية، كما خصصت استمارة إضافية           

 :االستمارات على النحو اآلتي
 
 

 ستمارة حصر المباني والمساكن واألسر ا1.3.3

سم  وهي  ا   لمتغيرات التفصيلية ا البنود و  ، عددا من   المباني والمساكن واألسر باإلضافة إلى البيانات التعريفية       استمارةتـشمل بـيانات     

مادة ، سنة التأسيس، صفة المالك، االستخدام الحالي للمبنى، الرقم التنظيمي للمبنى، نوع المبنى والعنوان،   لمبنىسم ا امالـك المبنى أو     

، االستخدام الحالي للوحدة السكنية،     المبنىفي  عدد الوحدات السكنية    ،  عدد الطوابق في المبنى    الخارجـية، مجموع     البـناء للجـدران   

 . أو المهجورةةلوحدات المغلقة أو الخاليوسبب اإلغالق أو الخلو أو الهجر ل
  

  األسرة والظروف السكنية استمارة2.3.3

 :اآلتية البنود والمتغيرات ،األسرة والظروف السكنية باإلضافة إلى البيانات التعريفيةاستمارة تشمل بيانات 
 

  والظروف السكنيةبيانات المسكن: القسم األول

،  عدد الغرف    عدد الغرف ، حيازة المسكن،    وع المسكن  عدد األسر النووية في الوحدة السكنية، ن       اإلشغال،تشمل بيانات المسكن صفة     

، توفر المطبخ والحمام والمرحاض   المخصصة للنوم، المصدر الرئيسي للمياه، االتصال بالشبكات العامة الكهرباء والصرف الصحي،            

، توفر السلع المعمرة لدى     لرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ والتدفئة     المصدر ا الطـريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية،        

كهرباء، / األسـرة وتـشمل كـل من سيارة خصوصية، ثالجة كهربائية، سخان شمسي، تدفئة مركزية، مكنسة كهربائية، طباخ غاز                  

 تكنولوجيا المعلومات لدى اتف،، صحن القط، خط ه DVD/مسجل، تلفزيون، فيديو  /ميكـرويف، غسالة مالبس، مكتبة منزلية، راديو      

األسرة وتشمل السؤال عن كل من خط إنترنت فلسطيني، خط إنترنت إسرائيلي، خطوط النقال الفلسطينية، خطوط النقال اإلسرائيلية،                  

 . أجهزة حاسوب، أفراد األسرة مستخدمي اإلنترنت
       
 بيانات األفراد: الثانيالقسم 

، العالقة برب األسرة، الجنس،      الرباعي االسـم ف النظر عن العمر والجنسية وهي     بـيانات خاصـة بجميع األفراد بصر       •

مكان إقامة األم وقت والدة الفرد، مكان اإلقامة المعتادة         ،  تـاريخ المـيالد، العمــر بالسنوات الكاملة، الجنسية األصلية         

، عتادة السابقة،  سبب تغيير مكان اإلقامة السابقة       الحالـية، مدة اإلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحالية، مكان اإلقامة الم           

 .الديانة

والصعوبات أو اإلعاقة التي يعاني منها      حالة اللجوء،    رقم الهوية للفلسطينيين،     بـيانات خاصة باألفراد الفلسطينيين وهي،      •

 وبيانات عن التأمين    األفـراد وأسبابها في حال وجودها وهي صعوبة النظر، السمع، الحركة، الفهم واإلدراك، التواصل،             

 .الصحي

 بالتعليم، عدد سنوات     استخدام الحاسوب، االلتحاق    فأكثر وهي  وات سن 5بـيانات خاصـة بجمـيع األفراد الذين أعمارهم           •

 . في النظام التعليميأتمها الفرد بنجاح الدراسة التي

النشاط ،   العمل، المهنة الرئيسية    نوع العالقة بقوة    فأكثر وهي  وات سن 7بـيانات خاصـة بجمـيع األفراد الذين أعمارهم           •

 .االقتصادي الرئيسي، القطاع، الحالة العملية الرئيسية، مكان العمل

مكان الحصول على   المستوى التعليمي والتخصص،      فأكثر وهي  وات سن 10بـيانات خاصة بجميع األفراد الذين أعمارهم         •

 .  التأهيل المهني التقني الذي حصل عليه الفرد،أعلى مؤهل علمي

 بالسنوات  الحالة الزواجية، العمر عند الزواج األول       سنة فأكثر وهي   12بـيانات خاصـة بجميع األفراد الذين أعمارهم          •

 .الكاملة
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مدة الحياة الزواجية، عدد      سنة فأكثر وهي   12 ن أعماره اللواتي بالنساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج     بـيانات خاصة     •

على قيد الحيـاة من الذكور واإلناث طيلـة حياة المرأة الزواجية، وعدد المواليد أحياء   الموالـيد أحياء وعدد الباقين منهم       

 .وعدد الباقين منهم على قيد الحياة من الذكور واإلناث خالل السنة السابقة
 

 أفراد األسرة: الثالثالقسم 

 .عدد أفراد األسرة موزعين الى ذكور وإناثملخص 
 

 ألطفالالسياحة ورياض ا: القسم الرابع

 .السياحة داخل الوطن وخارج الوطن، واألطفال الملتحقين برياض األطفال حسب الجنس
 

 الحيازات الزراعية: الخامسالقسم 

 ).مختلطةونباتية، حيوانية، (في االستمارة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النوع الفرد الحائز  تشمل
 

 الوفيات  : القسم السادس

ـ تـشمل أسئلة حول حدوث حال       شهراً السابقة للتعداد ومن ثم اسم المتوفى وعالقته برب األسرة 12ة وفاة أو اكثر في األسرة خالل ال

 .وجنسه والعمر عند الوفاة وعما إذا كانت الوفاة خالل فترة الحمل والوالدة وذلك لإلناث في سن الحمل واإلنجاب
 

 العمل الميداني    4.3

 : عدة عمليات ميدانية متتابعة وهذه العمليات هي2007د العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعدا
 

 تحديث الخرائط 1.4.3

، وتم 2006  تشرين ثاني فـي إجراء تحديث شامل للخرائط العمرانية لكافة التجمعات السكانية الفلسطينية في مطلع       الجهـاز   شـرع   

 من قبل اللجنة    ، تم فيها زيارة كافة التجمعات السكانية وتحديث خرائطها التي كانت قد أعدت            2007حزيران  االنـتهاء منها في نهاية      

 .الوطنية لتسمية وترقيم التجمعات
 

 وحـدة  150 تم تقسيم التجمعات إلى مناطق عد تشمل كل منطقة حوالي            اً،بعـد االنـتهاء مـن إدخال التعديالت على الخرائط مكتبي          

 حيث اعتبر كل تجمع من هذه التجمعات        ، وحدة 150عات الصغيرة التي يقل عدد الوحدات السكنية فيها عن           باسـتثناء التجم   ،سـكنية 

مـنطقة عـد مـستقلة بغـض النظر عن عدد الوحدات السكنية، ورافق ذلك تحديد مجاالت عمل فرق التعداد من مشرفين ومراقبين                       

، ثم تم تصوير    أو اإلسقاط بين مناطق العد    تداخل  الط لتجنب   وعـدادين، بحيث خصص لكل فرد مجال عمل معين محدد على الخرائ           

 . منطقة4,916النسخ الالزمة من الخرائط لطواقم العمل الميداني وغرفة العمليات المركزية  وقد بلغ عدد مناطق العد 
 

 تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة 2.4.3

 منطقة موزعة على    4,916 الحدود الخارجية لمناطق العد البالغ عددها         المشرفون العالمات على جدران المباني التي تقع على        وضع

  رة من ـ يوماً في الفت   25، وقد استغرق تنفيذ هذه العملية       )J1(المنطقة  الـتجمعات الـسكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء           

 . 11/09/2007ى ـ إل18/08/2007
 

  وترقيم وحصر المنشآتترقيم وحصر المباني والمساكن واألسر 3.4.3

 من  10/11/2007 ىـ إل 20/10/2007ن  ـرة م ـة خالل الفت  ـة في جميع التجمعات السكاني    ـ هذه العملي  ومساعدوهم المراقبون   نفذ

وكذلك ترقيم الوحدات السكنية بكل مبنى وتم جمع        ها  المـرور علـى جمـيع المباني ووضع األرقام التعداديـة علـى مداخل           خـالل   

 .يسية عن المباني والوحدات السكنيةالبيانات الرئ
 

لهـدف الرئيس من هذه العملية هو توفير مجموعة من البيانات الهامة عن أعداد المباني وخصائصها لالستفادة منها في رسم                    كـان ا  

مراقبون أثناء  السلموقد    .مجـال اإلسكان، كما تهدف هذه العملية إلى تسهيل عمل العدادين عند تنفيذ مرحلة عد السكان               بالـسياسات   

       عن األشخـاص الذي قضوا ليلة اإلسناد وهي       01/12/2007 هـذه العملـيات كـل أسـرة استبياناً تذكيرياً ليتم استيفاؤه صباح يوم             

 .لضمان الدقة والشمولو في المسكن وتقديمه للعداد للمساعدة في عملية عد السكان 01/12/2007–30/11
 

 عد السكان 4.4.3

الفترة ما بين ، وفي قطاع غزة خالل   16/12/2007 إلى   01/12/2007الفترة ما بين     في الضفة الغربية خالل      لعملية  تـم تنفيذ هذه ا   

 البيانات عن المساكن التي يقيمون فيها       وافوالعدادون جميع األسر فـي مساكنهم واست     زار   حيث   ،08/01/2008 إلى 25/12/2007

 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لكل فرد من أفراد         واألسرة وسجل وخصائـصها المخـتلفة، وكذلك عن جميع أفراد ا        

 .األسرة
 

  السجالت استالم5.4.3

 في  16/12/2007 اءـت مس ـي انته ـه والت ـة ب ـاز منطقة العد الخاص   ـعداد من إنج   كل   بدأت عملية استالم السجالت بعد انتهاء     

، والتسليم النهائي في    االستالم الميداني هما  وتنقسم عملية االستالم إلى قسمين      زة،   في قطاع غ   08/01/2008الـضفة الغربية ومساء     

 .المكتب الرئيسي إلدارة التعداد
 

 الميدانالسجالت من استالم 

  وهي سجالت األسرة والظروف السكنية والدفتر      ين باستالم المطبوعات التي بحوزة العداد     ونبعـد االنتهاء من مرحلة العد قام المراقب       

 هذه المطبوعات   ونالمراقبسلّم  وبعد االنتهاء من استالم المطبوعات من العداد        .  التنظيمـي للعـداد والـسجالت الفارغـة والملغاة        

 أيضا  ون حيث قام المشرف   ، من مطبوعات مثل سجل حصر المباني والمساكن والدفتر التنظيمي للمراقب          م باإلضافة لما لديه   ينللمشرف

      واستمرت لغاية   16/12/2007  اعتبارا من   في الضفة الغربية   وبدأت عملية االستالم  .  ه المطبوعات بإجـراء الفحـص الفنـي لهـذ       

.  12/01/2008 ولغاية 08/01/2008، أما في قطاع غزة فتمت اعتباراً من )تخللـتها عطلة عيد األضحى المبارك   (.25/12/2007

 .وغزةحيث تم تسليم جميع السجالت للمقر الرئيسي في رام اهللا 
 

 استالم السجالت في المكتب الرئيسي

 07/01/2008 وانتهت بتاريخ    29/12/2007خ  ـن المحافظات بتاري  ـالم م ـة االست ـ عملي رام اهللا بـدأت في المكتب الرئيسي في       

 24/01/2008 بتاريخ    استالم مطبوعات محافظات غزة     فقد جرى   في المكتب الرئيسي في غزة       أما  . الغربية فـي محافظات الضفة   

 .26/01/2008وانتهت بتاريخ 
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 الدراسة البعدية  6.4.3

 منطقة عد   218وقد تم تنفيذها باختيار عينة عشوائية من مناطق العد بلغت           الدراسة البعدية أسلوباً متقدماً لتقييم نتائج التعداد،        تعتبـر   

س نسب شمول كل من األسر واألفراد بالتعداد العام         قياهو  الهدف من إجراء هذه الدراسة      ، وكان   تمثل جميع أنواع التجمعات السكانية    

 .للسكان والمساكن وذلـك ألخذ هذه النسب في الحسبان عند إعداد تقديرات للسكان في السنوات التي تلي تاريخ التعداد

مت خالل الفترة    في الضفة الغربية أما في قطاع غزة فت        03/01/2008 –29/12/2007  من وقد تم تنفيذ العمل الميداني خالل الفترة      

، ومن ثم بدأت األعمال المكتبية لمراجعة السجالت الخاصة بهذه الدراسة ومطابقتها مع سجالت              16/01/2008-12/01/2008مـن   

األسـرة والظـروف الـسكنية التي تم الحصول على بياناتها أثناء عملية عد السكان، ومن ثم إدخال بياناتها ومعالجتها واستخالص                     

 . 30/01/2008هت هذه العمليات بتاريخ نتائجها، حيث انت
 

 إعداد النتائج األولية 7.4.3

 قام العدادون والمراقبون بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج األولية          16/12/2007ان في   ـد السك ـة ع ـبعــد االنتهاء من عملي    

 30/12/2007 ولغاية   24/12/2007 نـرة م ـالل الفت ـبعد ذلك وخ  .  18/12/2007 ولغاية   16/12/2007بالميدان في الفترة من     

، بينما  تـم تجميع النتائج األولية ومراجعتها من قبل مدراء التعداد في المحافظات ومن ثم إرسالها لمكتب التعداد الرئيسي في الجهاز                   

 .15/01/2008 وحتى 08/01/2008تمت هذه العملية في قطاع غزة خالل الفترة من 
  

 شملت عدد األسر وعدد األفراد من الذكـور واإلناث         والتي 2007 ج األولية من الميدان مع نهاية كانون أول       وبعد استالم نماذج النتائ   

تم تفريغ هذه البيانات على الحاسوب الستخراج جداول إحصائية أولية على مستوى األراضي الفلسطينية              .  علـى مستوى منطقة العد    

 . وإناثاًاألسر وعدد األفراد ذكوراًومستوى المحافظات حيث تتضمن هذه الجداول عدد 

 وذلك عن طريق مقارنة ما تم استالمه مع سجل          ،خالل استالم نماذج النتائج األولية تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد            

 . وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عديمناطق العد الرئيس
 

 بياناتالمعالجة  8.4.3

عداد جميع المراحل التي تلي العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق آلي ونشر البيانات      تـشمل معالجـة بـيانات الت      

في معالجة بيانات التعداد      وقد جرت     .وقواعد بيانات  CDsوغير تقليدية عبر شبكة اإلنترنت وعلى       ) مطبوعات(بالطـرق التقليدية    

 وذلك بتدريب المدققين   13/01/2008 من   اعتبـاراًة بدأت هذه العملية     وحسب الخط .   ورديتي عمل  مـن خـالل   الـضفة الغـربية     

 . لكل وردية عمل باإلضافة إلى الطاقم اإلشرافي لكل وردية شخصا120ًحوالي  توظيف قد تم و،والمرمزين
 

  مرحلة إعداد النتائج النهائية9.4.3

 . وجدولة البيانات ونشرهاخالل هذه المرحلة تم إنجاز عدد من الخطوات األساسية أهمها معالجة
 

 :منهجية توفير بيانات قطاع غزة    5.3

، ونظراً لعدم اكتمال معالجة     2007تـم الحصول على جزء من بيانات قطاع غزة من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت                 

 من  2007  و  2006 غزة في العامين     البـيانات في قطاع غزة فقد تم تقدير باقي المؤشرات من المسوح التي نفذها الجهاز في قطاع                

 : فيما يلي توضيح آللية الحصول على بيانات قطاع غزة.  خالل نشر بعض الخصائص المتعلقة باألفراد واألسر
 

 :  بيانات إحصاءات الخصائص الديمغرافية واالجتماعية1.5.3

 وفق العد الفعلي للسكان في محافظات      عدد السكان وعدد األسر حسب المحافظة وتوزيع السكان حسب الجنس تم اعتمادها            .1

 .08/01/2008-25/12/2007قطاع غزة خالل الفترة   

يمثل بيانات مقدرة من  ) الحالة الزواجية، حالة اللجوء، نوع األسرة، حجم األسرة   (توزيع السكان حسب الخصائص األخرى    .2

 .  2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة    

يمثل بيانات مقدرة من المسح الفلسطيني لصحة      ) اللتحاق بالتعليم والحالة التعليمية   ا(توزيع السكان حسب مؤشرات التعليم   .3

 .  2006األسرة 

نسبة المشاركة في القوى العاملة، معدل البطالة، توزيع العاملين حسب مكان العمل وحسب            (البيانات المتعلقة بالقوى العاملة     .4

  ةالقوى العاملة لدور   مسح  تم اعتماد تقدير بيانات غزة وفق نتائج   )النشاط االقتصادي وحسب المهنة وحسب الحالة العملية    

 . 2007 الربع الرابع،   )2007 كانون أول،   –تشرين أول (
 

 :  بيانات اإلحصاءات الجغرافية   2.5.3

 .2007 تم االعتماد على عدد المساكن في قطاع غزة من تقرير النتائج النهائية لتقرير المباني في األراضي  الفلسطينية           .1

تم اعتماد تقدير   ) حيازة المسكن، نوع المسكن، عدد الغرف في المسكن، توفر السلع المعمرة       (البيانات المتعلقة بظروف السكن    .2

 . 2006بيانات قطاع غزة وفق نتائج المسح الفلسطيني لصحة األسرة       

ى نتائج المسح الفلسطيني لصحة األسرة       في المسكن، تمثل بيانات مقدرة اعتماداً عل   حسب المصدر الرئيسي للمياه     توزيع األسر  .3

2006 . 

البيانات المتعلقة بالمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة، تمثل بيانات مقدرة من نتائج مسح انفاق واستهالك األسرة                 .4

2007 . 
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   مقدمة1.4

صائية، واألخطاء اإلحصائية هي من األخطاء      هناك نوعان من األخطاء الممكن حدوثها وهي األخطاء اإلحصائية واألخطاء غير اإلح           

ـ   تـتواجد في المسوح بالعينة وال تتواجد في التعدادات، وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونه ناتج عن                      يالت

ات والمسوح، لذا فقد      أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعداد      يأخطـاء في المعاينة، وأما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث ف           

 لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة جودة ونوعية البياناتإلى وضع نظام لضبط عند تنفيذ التعداد الفلسطيني الثاني  دعـت الحاجة    

زمنية البيانات، فهناك عدد كبير من مراحل العمل في التخطيط للتعداد وتنفيذه، يستخدم خاللها عددا كبيرا من األشخاص للعمل لفترة                    

 إذا كانت   ىقـصيرة، وقـد تـتفاوت نوعية العمل من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى ومن وقت آلخر، وتذهب جهود التعداد سد                    

البـيانات ذات نوعـية رديئة، ويصبح استخدام البيانات ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين                   

 . فيهمشكوكاً
 

 حتى   عنها في حال وقوعها    كشف منع أو التقليل من وقوع األخطاء إلى اكبر حد ممكن وال            هو الجودةبرنامج ضبط   الهدف األساسي ل  

، ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تتضمن بيانات التعداد أخطاء كثيرة وقد ال تكون صالحة                لتصحيحها التدابير المناسبة يتسنى اتخاذ   

   .لالستخدام
 

من المرحلة التحضيرية وانتهاء بمرحلة      ، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل  التعداد، بدء            لوبة المط ولتحقيق الفعالية 

ولضبط النوعية في مرحلة التخطيط      . معالجـة البـيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة               

ل الالحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة الوقت واإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق            أهمـية حاسمة لما لها من صلة وثيقة بكل المراح         

 . الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد
 

 ضبط في المرحلة التحضيريةال آلية 2.4

ات المستفيدين  احتياجالتوصيات الدولية و   بحيث تتالءم مع     بشكل بسيط، روعـي في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات         

وتـصميم االسـتمارات بالقـدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجالت واالستمارات قد استلمت          

وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجالت واالستمارات قد أدخلت بياناتها إلى الحاسوب باإلضافة إلى إعداد وتحضير نماذج                  

 .لعمل واإلنجاز وتصميم واختيار برامج اإلدخال مسبقاًمتابعة جودة ا
 

 ومناطق العد وإعداد خرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم عد كل مبنى               السكانية  التجمعات  دليل كمـا تـم إعـداد خطة تحديث       

حل، حيث تم معرفة أماكن      لحصر الفئات الخاصة مثل البدو الر      يومنـشأة ووحـدة سكنية وأسره وكل فرد، كما أعطي االنتباه الكاف           

 .تواجدهم وعدهم فيها، ووضع التعليمات الواضحة والبسيطة لعد األفراد في المعابر الحدودية والقاطنين في المساكن العامة
 

 كما تم مراعاة طباعة السجالت واالستمارات       .كمـا وضـعت آلـية لفحص نسب الشمول لألفراد واألسر من خالل الدراسة البعدية              

ن صالحة ألعمال جمع البيانات وإدخالها وتخزينها، حيث تم وضع سجالت كل منطقة عد من سجالت األسرة والظروف                  بحـيث تكو  

 المباني لكل تجمع في حقيبة أو أكثر مفهرسة بحيث          جالتووضع س   .السكنية في حقيبة يسهل حفظها ومتابعة األعمال الجارية عليها        

 .  عملية إلى أخرىل الرجوع إليها وتداولها وانتقالها منهيس

 كافة االستمارات والوسائل واآلليات والنماذج وعمليات       مـن خـالل التعداد التجريبي الذي نفذ قبل سنه من تنفيذ التعداد فحص             وتـم   

اإلدخال المراجعة الميدانية والمكتبية والدراسة البعدية وعمليات الطباعة لالستمارات واألدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار برامج                

وبـرامج اكتـشاف األخطـاء ومراجعة الكشوف وأدلة الترميز وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية، وتم حساب                   

 .التقديرات من االحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني إلنجاز المهام والنشاطات المطلوبة مسبقا في هذه المرحلة
 

 ة التنفيذيةضبط في المرحلال آلية 3.4
 

  اختيار العاملين وتدريبهم1.3.4

نظرا لضخامة هذا المشروع وتعدد مراحله وحجم العاملين فيه كان البد من وضع اآلليات التي تضمن جمع بيانات موثوقة،  حيث تم                      

نشاطات بحيث يتم اإلنجاز    حسب قدرة العاملين الميدانيين في مختلف ال      العد   لتقسيم مناطق  لكل منطقة عد        المحدثة  الخرائط اسـتخدام 

 .، مع مراعاة المستويات اإلشرافية المختلفةفي الوقت المحدد
 

 وعـند اختيار العاملين روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهالت علمية دبلوم متوسط فأعلى من العاطلين عن                   

 قليل  بعددحيث تم االستعانة    ) ء محافظات رام اهللا والبيرة، القدس     باستثنا(العمـل الذين تتوفر منهم أعداد كبيرة في معظم المحافظات           

، كما روعي عند اختيار العاملين الميدانيين أن يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة                كعدادين ةمن طلبة الجامعات الفلسطيني   

 .وخط السير واالستدالل على جميع المباني والمنشآت واألسر
 

 وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقا، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات أوالً والذين قاموا بتدريب                 كمـا تم إعداد خطط    

إضافي من األعداد المطلوبة كاحتياطي     % 30المـشرفين والذين شاركوا في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب              

 .ت الطارئة أو لمواجهة حاالت ضعف اإلنجازلمواجهة حاالت ترك العمل والفصل والحاال
 

  جمع البيانات2.3.4

 عدادين  5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب باإلشراف على         5تـم اعـتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله               

سس االختيار لجميع العاملين تعتمد      يوما، وكانت أ   15 خالل   وحدة سكنية  150بالمتوسـط وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي          

 اختيار األفراد الحاصلين على أعلى التقييمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي المواضيع               تمموحد حيث   ) امتحان(على تقييم   

 من الفنيين   الجهاز في   فـي الدائرة والذين لهم خبرة كبيرة في األعمال اإلدارية والفنية، كما تم تعيين جزء من المشرفين من العاملين                  

 .والعاملين الميدانيين في المسوح والتجربة القبلية والتعداد التجريبي
 

أمـا مـن ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من رب األسر أو من شخص عاقل                       

 معاودة زيارة األسرة وفي فترات مختلفة حتى يتم استيفاء          يتمناسب  وبالـغ، وعند عدم وجود رب األسرة أو عدم وجود الشخص الم           

 .البيانات من الشخص المؤهل
 

كمـا تـم االعـتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات األساسية مثل االسم وتاريخ الميالد ورقم الهوية، وتوزيع استبيان                      

البنود الرئيسية بهدف توفير الوقت على األسر والعاملين ولضمان استخدام الوثائق           تذكيري لجميع األسر قبل البدء بالعد الفعلي يشمل         

وتم إعطاء تعليمات محددة لجميع العاملين ولكافة المستويات بالمراجعة         .  الرسـمية أو تحـضيرها وللحـصول على بيانات موثوقة         
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 يراجع تصحيح األخطاء، حيث يجب على المشرف مثال أن          سيهم، وكيفية المراجعة وآلية   ؤوالميدانـية والمكتبية ألعمالهم وأعمال مر     

مما أنجزه كل من المراقب والعداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصة في            % 2 االستمارات بحيث ال تقل عن       جزء من بنفسه  

من األسر التي قام   % 5يانات  استيفاء ب ب والميداني، كما قام المراقب      ي اليومي المكتب  األشرافاأليـام األولـى للعمـل، باإلضافة إلى         

 األخطاء التي وقع بها البعض      إلى تنبيه العدادين    إلىالعـداد باسـتيفائها والتحقق من شمول األسر واتساق بيانات األفراد، باإلضافة             

 .منهم
 

ة من غرفة العمليات     يومياً إلعطاء التوجيهات والتعليمات الجديدة الوارد      مرؤوسيه العاملين الميدانيين بجمع     عـن ويقـوم المـسؤول     

لتـصحيح األخطـاء التـي حصلت في اليوم السابق والتي وقع بها بعض العاملين لتالفيها، باإلضافة إلى قيام المسؤولين بالمراجعة                     

المكتبـية اليومية لما تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تم فحص شمولية البيانات لجميع وحدات العد وفحص اتساق البيانات في                     

كما رافق جميع نشاطات التعداد حملة إعالمية متصاعدة شملت استخدام كافة وسائل             .  بالتعليمات اإللتزاماستمارة، وفحص مدى    كل  

  .اإلعالم ووسائل اإلعالن كلما اقترب موعد العد، وذلك لضمان زيادة تعاون المواطنين مع العاملين في التعداد
 

 باإلنجاز والمتابعة سواء المتعلقة باإلنجاز اليومي أو المتعلقة بالنتائج األولية والمتعلقة بالمواد             وتم استخدام العديد من النماذج المتعلقة     

والوثائق والسجالت والمستلزمات المستلمة أو المسلمة أو نماذج ضبط الدوام أو نماذج المتابعة لشمول األسر المعد مسبقاً في مرحلة                   

 .ترقيم وحصر المباني وغيرها
 

 الرئيسي في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة          الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   غرفة عمليات مركزية في مقر       تشكيلتـم   

تعمـل علـى مـدار الساعة تضم فنيين وإداريين وخدمات مسانده وذلك لإلجابة على االستفسارات وتلبية الحاجات من المستلزمات                    

 هذه الغرفة بشكل متواصل، باإلضافة إلى وجود مجموعة من األعضاء            عملت وقدوإصـدار أيـة تعلـيمات عامة بصورة مكتوبة،          

 .المساعدين في كل محافظة لمساعدة مدير التعداد
 

كما تميز هذا التعداد باستخدام قواعد بيانات المركزياً في المحافظات والتي تم من خاللها تسجيل اإلنجاز اليومي للعاملين في الميدان                    

مما ساعد إدارة التعداد وغرفة العمليات المركزية في مقر الجهاز .  عة الفنية واإلدارية في جميع مراحل العمل     وضـبط عمليات المتاب   

 .من ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب

األسر، حيث تم إعادة العد كامالً لجميع       من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول األفراد و        % 4كمـا تـم تنفـيذ دراسة بعدية بنسبة          

 .%2.7األسر واألفراد في مناطق العد المختارة، حيث أظهرت الدراسة وجود نقص لشمول األفراد بنسبة 
 

  حاالت الرفض3.3.4

ها تـم وضـع العديد من اآلليات لمواجهة حاالت الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة ل                    

والـناتجة عن المضايقات اإلسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها ومن هذه اآلليات زيارات                  

ميدانـية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحاالت، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة للحد من هذه                   

 .الحاالت
 
 
 

 ضبط في مرحلة معالجة البيانات ال آلية 4.4

تـشمل مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز واإلدخال ومراجعة الكشوف، وعمليات المراجعة والفحص لجميع العمليات                

ول والتأكد من   ، حيث تم وضع جميع اآلليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتساق البيانات وترميز الحق              تجمـيع مـناطق العد     الـسابقة 

كما .  إدخال جميع مناطق العد وجميع السجالت واالستمارات وما تحتويها من بيانات عن المباني والوحدات السكنية واألسر واألفراد                

تـم وضـع اآللية لتدقيق السجالت واالستمارات وانتقالها من عملية إلى أخرى بحيث يتم التأكد من أن جميع العمليات المطلوبة لكل                      

ارة تمت بالشكل السليم، حيث تم إعداد مخزن لجميع الوثائق مفهرسة ومصنفة بحيث يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول                   استم

 .المستودع المراقب عن تدفق الحقائب والسجالت وإعداد اإلنجاز اليومي
 

لتدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات وكيفية      وتـم إعداد األدلة الخاصة بالترميز مسبقاً وفحصها واألدلة الخاصة بالتعليمات آللية ا            

 وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز من أفضل العاملين الميدانيين الذين قاموا باستيفاء               . اكتـشاف األخطـاء وتصحيحها    

البيانات إلزالة الفوارق الميدانية     كما تم تنفيذ العمل والتدريب مركزياً لتوحيد المفاهيم وعمليات فحص             .البـيانات من األسر واألفراد    

 ومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً )%100(  كما تم تدقيق جميع االستمارات وترميزها وفحص اتساقها مكتبياً .في مختلف المحافظات  

 .ي لكي يتسنى إزالة الفوارق الفردية بين المدققين واكتشاف األخطاء وتصحيحها  وتعميمها بشكل يوم%50ال تقل عن 
 

عقد امتحان لجميع المتقدمين لإلدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج االمتحان، وقد تم         إدخال البيانات فقد تم    فيما يتعلق بمرحلة أما 

  إدخال جميع البيانات المدخلة   إعادة   تم مراجعة والثالث األولى  لإلدخال، وخالل األيام    المدخلين مركزياً على آلية موحدة  تدريب 

تم اختيار ولمدخلين، وإجراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتالفيها، واستبعاد المدخلين ذوي أخطاء اإلدخال المرتفعة،            الجميع

 كما تم وضع اآلليات لضمان إدخال البيانات بالصورة       .افضل المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في اإلنجاز      

 إعداد ملف مستقل وفريد من نوعه لكل منطقة عد على حده يحتوي البيانات التعريفية       ىحلة األولالصحيحة، حيث تم في المر

وعند اإلدخال وضع     .  بما فيها عدد األسر وإجمالي عدد السجالت لضمان إدخال جميع السجالت وجميع األسر           ) لضمان الشمول  (

يث ال يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل العالقة برب          فحص شامل للبيانات التعريفية والمدى الرقمي لكل سؤال رئيسي بح       

أما    . األسرة والجنس وجميع األسئلة المرمزة مسبقا في استمارة األسرة والظروف السكنية ونوع المبنى في استمارة المباني مثال          

ألخطاء الناتجة عن عدم اتساق    باقي األسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية اإلدخال، واستخراج كشوف با       

 .البيانات
 

 :اآلتية  وتم استخدام برامج معدة مسبقاً الستخراج الكشوف باألخطاء وفق اآللية     

تم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية واآللية الستمارة األسرة والظروف السكنية، ومجموعة أوراق مطبوعة                        .1

لية الستمارة المباني، يتضمن جميع الفحوص سواء الفحوص التي تهدف إلى التأكد من      لتعليمات المراجعة المكتبية واآل  

شمولية اإلدخال أو فحوص لكشف األخطاء االتساقية أو فحوص الكشف عن الحاالت النادرة والشاذة حيث تم مراجعتها،            

 .ويوجد لكل خطأ اسم ورقم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليه          

نوع  (كل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل مبنى أو وحدة سكنية أو أسرة أو فرد اسم الرسالة             تم استخراج كشف ل .2

ورقمه المطبوع في الدليل، والذي يدل المدقق على اسم الرسالة ونوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق والمراجعة وآلية                         ) الفحص

 .  فحص وعلى عدة مراحل  ) 600(التصحيح، حيث يضم أكثر من   
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ل على الكشف      بالرجوع إلى السجالت األصلية،  فإذا كان الخطأ سببه إدخال عدّ              ا موا الكشوف إلى المراجعين الذين ق       م تسليمت .3

 إذا كان نوع المسكن خيمه أو غرفه          :نظر إلى األسئلة المرتبطة وتم التعديل وفق الحالة مثال          تم ال وإذا كان الخطأ ميداني      

 المعالجة أوالً خالل التدقيق اليدوي ثم تم استخراج الكشوف             تحسب التعريف، وتم ) 1( يجب أن يكون عدد الغرف       مستقلة

اآللية بعد اإلدخال لمثل هذا النوع من الفحوص وتم الرجوع إلى الحاالت وتصحيحها يدوياً على السجل وإعادة إدخال           

 العد بحيث يتم معرفة عدد السجالت    أما بالنسبة لفحص الشمول فهناك مرجع رئيسي فيه جميع مناطق .  البيانات الصحيحة 

وعدد األسر في منطقة العد يعد يدويا ويدخل على الحاسب فإذا وجد اختالف بين ما هو مدخل فعال من سجالت أو أسر وبين              

 الخطأ ويتم إجراء التصحيح     ال من إجمالي عدد األسر والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج رسالة لوجود هذ           خ ما هو مد

أن جميع األسر قد أدخلت، وبنفس الطريقة يتم التأكد من أن جميع األفراد في كل             %  100هذه الطريقة يتم التأكد     الالزم وب

من خالل الربط بين ملخص عدد أفراد األسرة المعد يدويا مسبقا              % 100أسرة موزعين إلى ذكور وإناث قد تم إدخالهم        

ين فعال موزعين إلى ذكور وإناث ومن خالل رقم الفرد المتسلسل              والمدخل ضمن بيانات كل أسرة وبين عدد األفراد المدخل          

أيضا بأن جميع األفراد في جميع األسر قد تم عدهم وإدخال  بياناتهم حسب           %  100في األسرة وبهذه الطريقة يتم التأكد      

 . د رقم فريد ومتسلسل لكل أسرة في منطقة العد     و وجإلى  الجنس، باإلضافة 
 

حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة     ) 9(من ناحية المبدأ ترميزه غير مبين ووضع الرقم     بين فتم  اما التعامل مع غير الم  

 .  والظروف السكنية   أكيدة تمكن من اختيار اإلجابة الصحيحة، مثل متغيرات الجنس والعالقة برب األسرة في استمارة األسرة      
 

 .ريقة ولجميع أنواع الفحوص   بهذه الط  % 100 تم استخراج كشوف لجميع مناطق العد      .1

تم إعادة الكشوف المعدلة إلى خيرة المدخلين إلعادة إدخالها وإجراء التصحيح الالزم، وتم االحتفاظ يومياً بنسخة من البيانات            .2

 .المدخلة في أماكن مختلفة 

 .لةتم تطبيق المراحل السابقة لكل منطقة عد مرتين أو أكثر حتى يتم تنظيف بيانات منطقة العد كام        .3

 مراجعة الجداول والتكرارات وإضافة أية فحوص أو اختيارات      رىتم تجميع ملفات مناطق العد لكل تجمع ولكل محافظة وج    .4

سواء باألخطاء أو باألمور التي تحتاج إلى فحص وفي هذه المرحلة تم مشاركة كافة المختصين في المجاالت المختلفة    

في فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى    ) مساكن، المباني وغيرهاالديمرغرافيا، التعليم، القوى العاملة، ال (

 .الحاالت غير الصحيحة وإجراء التصحيحات وفق اآللية السابقة      
 

 كما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول التفصيلية وتدقيقها ومراجعتها وفحصها من إدارة التعداد ومن قبل          

تم تسليم نسخة من البيانات الخام لكل مسؤول موضوع لفحص دقة وجودة البيانات        ، المعنيين في الموضوع من اإلدارات األخرى   

   . واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائية وإجراء أية تعديالت مطلوبة        
 

  تقييم نوعية البيانات    5.4

  وشمول اد من خالل تقدير قيم األخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية لإلجابة على األسئلة المتعلقة بدقة             تعتبـر عملـية تقييم نتائج التعد      

  من ناحية الشمول والمحتوى،     لتقييم نتائج التعداد    وأدوات هناك عدة طرق  .  بيانات التعداد وللدفاع عن مصداقية النتائج أمام المشككين       

 إن استخدام أسلوب المصادر المتعددة، وبدوره، يتم بإحدى          . أو مصادر متعددة  ) عداد نفسه الت(والتي تشمل إما مصدر وحيد للبيانات       

 .  إما بمقارنة السجالت الفردية أو بمقارنة القيم اإلجمالية:  طريقتين

في عدة مجاالت    يتضمن عدة أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها، والتي تتركز            2007ان برنامج فحص الجودة للتعداد      

 التعامل مع   ، المقارنة مع السجالت اإلدارية، المقارنة مع نتائج المسوح األسرية،         )مطابقة السجالت الفردية  (الدراسات البعدية   أهمهـا   

 :وفيما يلي شرح مفصل لهذه المجاالت. غرافيةومي إجراء التحليالت الدغير المبين،
 

  الدراسة البعدية1.5.4

ـ  الدراسـة الـبعدية    تتكون الدراسة .  مسح بالعينة يتم إجراؤه بعد فترة قصيرة من إجراء التعداد لهدف أساسي وهو تقييم التعداد         ي   ه

دراسة مطابقة من أجل قياس أخطاء الشمول ومسح إعادة المقابلة ألغراض تقييم            : الـبعدية عـادة مـن نوعين من دراسات المطابقة         

 .بالمؤشرات السكانيةأخطاء المحتوى في بيانات التعداد فيما يتعلق 

عـادة ما يكون أسلوب الدراسة البعدية هو األسلوب الوحيد المعول عليه لقياس أخطاء الشمول في التعداد في البلدان النامية وذلك إذا                      

ت مـا أخـذنا بعـين االعتـبار حقيقة عدم توفر سجالت إدارية دقيقة ومحدودية توفر بيانات ديمغرافية دقيقة حول الخصوبة والوفيا                     

باإلضـافة لذلك فان هذا األسلوب، ومن خالل أسلوب المطابقة الفردية للسجالت، يوفر إمكانية الحصول على                .  والهجـرة الداخلـية   

تقديـرات منفـصلة حـول كل من أخطاء الشمول وأخطاء المحتوى األمر غير المتيسر تحقيقه في الدراسات التي ال تعتمد أسلوب                      

 .المطابقة الفردية للسجالت

 

.   الدراسة البعدية تكون السيطرة النوعية على البيانات أسهل وذلك لمحدودية مجال الدراسة كونها تجرى على عينة من المناطق                  فـي 

في المقابل فإن الدراسة البعدية تشمل عملية إضافية ال يشتمل عليها التعداد أال وهي عملية المطابقة بين سجالت التعداد وبين سجالت                     

 وهذه الخطوة اإلضافية من شأنها أن تشتمل على أخطاء غير إحصائية، لهذا يجب توفير االحتياجات الالزمة من                  الدراسـة الـبعدية،   

، كذلك يجب   ) أو افضل من ذلك    5 إلى   1(عدادين ومشرفين متفانين ومؤهلين تأهيال جيداً، وبحيث تكون نسبة المشرفين إلى العدادين             

 .باً كافياً ومتابعة جيدة في جميع المراحلتعيين مسئولي مطابقة مميزين وإجراء تدري

 

رغـم أن الدراسـة البعدية لم يتم تصميمها بحيث تكون مستقلة تماماً عن التعداد العام، حيث تم استخدام مناطق العد الخاصة بالتعداد                       

 إلى استقاللية في اإلجراءات العملية      كـوحدات معاينة أولية للدراسة البعدية، إال أنه تم مراعاة النقاط التالية والتي من شأنها أن تؤدي                

 :وهي

 .إعادة جميع استمارات التعداد من الميدان قبل بدء العد في الدراسة البعدية .1

وبالمقابل فإنه من المنطقي أن     ( عـد مناطق الدراسة البعدية من قبل طواقم ميدانية تستثنى العاملين كعدادين في التعداد العام                 .2

 ومراقبيه للعمل في الدراسة البعدية، لالستفادة من خبرتهم، ما داموا سيعينون لمناطق غير تلك التي                يتم استخدام مشرفي التعداد   

 ).عملوا بها في التعداد

 .أن ال يكون هناك أية معلومات أولية لدى العاملين في الدراسة البعدية حول نتائج التعداد في مناطق العد التي سيعملون بها .3

 . يعرف العاملون في التعداد أية مناطق عد سوف تجرى عليها الدراسة البعدية فيما بعدوبنفس المنطق، يجب أن ال .4

 .أن تعالج بيانات الدراسة البعدية بشكل منفصل عن معالجة بيانات التعداد .5
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 وصف اإلطار المستخدم

 منطقة عد   4,916لغ عدد مناطق العد      حيث ب  2007إن إطـار عيـنة الدراسة البعدية هو جميع مناطق العد في التعداد العام للسكان                

 منطقة عد كعينة طبقية عنقودية ذات       218ولتنفيذ الدراسة البعدية تم اختيار      . موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة       

 .مرحلة واحدة حيث تم حصر جميع األسر في مناطق العد المختارة في العينة

 
 فحص االتساق الداخلي للبيانات 2.5.4

 المتعلق بالسكان واألسر واألفراد والمباني والوحدات          الثاني نظراً لكون التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو التعداد الشامل              

السكنية وخصائصها التفصيلية، فقد تم إعطاء أهمية قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها               

 .ي للبيانات ومقارنة النتائج مع مسوح أخرى   االتساق الداخل  
 

بناء على التجربة المتميزة للتعداد تم وضع تعليمات وآليات أثناء التنفيذ الميداني تضمن الحصول على بيانات ذات نوعية عالية،                     

 .ووضع آليات ونماذج ضبط اإلشراف والمتابعة عليها    
 

تأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع المباني والوحدات السكنية        وتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف بحيث يتم ال 

 وفحص االتساق الداخلي لبيانات كل وحدة، واآللية المتبعة تتمثل باستخراج كشوف األخطاء االتساقية التي يجب                  .واألسر واألفراد  

مراجعين تحت إشراف كامل من العمليات الفنية في   تصحيحها أو بالبيانات المشكوك فيها للفحص، وتسلم هذه الكشوف إلى خيرة ال      

 . إدارة التعداد   
 

 مقارنة النتائج مع مصادر أخرى 3.5.4

تم مقارنة بيانات ومؤشرات التعداد من قبل مسؤولى المواضيع وإدارة التعداد مع بيانات ومؤشرات المسوح التي بها مؤشرات           

ة والنسب المشتقة من بيانات التعداد في مجاالت عدة، حيث تمت المقارنة مع    مشتركة، حيث تم إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسي 

، إضافة للمقارنات المختلفة مع نتائج     2000، والمسح الصحي     2004 والمسح الديموغرافي     2006 مسح صحة األسرة    مؤشرات

خصوبة الكلية، ومتوسط حجم األسرة      فيما يتعلق بالسكان وتوزيعهم النوعي والعمري، ومعدالت ال  وخاصة . 1997التعداد السابق    

 .والتركيب األسرى، حيث أشارت النتائج إلى وجود اتساق كبير بينهما     

تكون صعبة    1996 ونتائج المسح الصحي     1997 نتائج التعداد    فان عمليات المقارنة مع أما المؤشرات المتعلقة بأنواع اإلعاقات     

 .صعوبة ومستحيلة الختالف المفاهيم المتعلقة باإلعاقة وال 

وخاصة   وح األسرية،  أما فيما يتعلق ببيانات المساكن والظروف السكنية فتم مقارنة مؤشرات التعداد مع المؤشرات المشتركة مع المس              

وبشكل عام كانت معظم النتائج       ، مسح ، ونوع المسكن    ال في مؤشرات عدد الغرف لألسرة، وكثافة المسكن، ومقارنة نتائج التعداد مع            

وفي هذه المرحلة أيضا قام مسؤولي المواضيع بحساب بعض المؤشرات من التعداد ومقارنتها بنتائج        ،  باتجاه منطقيمتقاربة وتسير

 .المسوح وكانت النتائج بشكل عام متقاربة  
 

 وبعض المسوح المختارة كانت النتائج هي كما في الجدول المرفق، حيث     1997 مع التعداد  2007 وعند مقارنة مؤشرات التعداد   

إلى أن البيانات ذات جودة         التركيب العمري والنوعي، التوزيع النسبي لألسر حسب نوع األسرة، متوسط حجم األسرة،               تشير بيانات

 المختلفة مع مراعاة اإلسناد      در ااتساق بين المؤشرات المستخلصة من المص        عالية وأن االختالفات منطقية ومبررة وأن هناك       

 .فسير االختالفات في حال وجدت  يمكن ت ومنهجيات العمل بالتالي
 

 جدول مقارنة لمؤشرات مختارة بين التعداد وبعض المسوح بالعينة
 

مسح صحة  2007التعداد 

 2006األسرة 

المسح الصحي 

 2004الديموغرافي 

الصحي المسح 
2000 

التعداد 
 المؤشر 1997

 نسبة الجنس 103.2 102.0 102.1 102.8 103.1

 العمر الوسيط 17.0 17.4 17.6 17.9 18.0

 التوزيع النسبي لألعمار
41.5 43.9 43.9 44.9 45.0 0-14 

55.1 52.8 52.3 51.5 51.2 15-64 

3.4 3.3 3.8 3.6 3.8 65+ 

 التوزيع النسبي لألسر 

 شخص واحد 3.7 4.3 5.0 4.1 4.2

 نووية 74.0 79.0 82.7 80.7 83.2

 ممتدة 21.7 16.5 12.2 15.0 12.4

 مركبة 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2

 متوسط حجم األسرة 6.1 5.7 5.5 5.9 5.5

 عدد األفراد للغرفة 1.9 2.0 1.8 1.8 1.6

 
 ديمغرافيالتحليل الستخدام أساليب  ا4.5.4

من   يتم لتقييم البيانات السكانية للتعدادات من األساليب الشائعة لتقييم جودة بياناتها ، حيث         ديمغرافي ال تحليل   الستخدام أساليب  يعتبر ا

لفحص وتقييم بيانات العمر   تقييم بيانات العمر والتركيب العمري والنوعي في المجتمع من خالل حساب مقاييس ديموغرافية            خاللها 

 :والنوع حيث تم 

 األرقام القياسية لقياس دقة بيانات العمر وآحاد العمر المفضلة مثل رقم مايرز، باتشي، ويبل،                بعـض  اسـتخراج  •

 .متحدةسكرتارية األمم ال

 .ة احتساب نسب الفئات العمرية المختلف •

 .عند فئات عمرية معينة الجنس احتساب نسبة  •

 .نسب غير المبين لإلجاباتاحتساب  •

 .تم فحص االتساق الداخلي بين المتغيرات ذات العالقة عند استخراج الجداول •

 .وكانت هذه النتائج منطقية ومقبولة ضمن المعايير والتوصيات




