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 مسح متعدد المؤشرات في فلسطينتنفيذ يشرع ب اإلحصاء الفلسطيني
 

بتنفيذ مسح متعدد  شرعأن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  أعلنت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني،
رة الصحة وشراكة بالتعاون والتنسيق مع وزاولمدة شهرين،  02/03/2014، يوم األحدال مناعتبارًا  في فلسطين،المؤشرات 

. ودولة فلسطين "UNFPA"وصندوق األمم المتحدة للسكان  "فاليونيس"األمم المتحدة للطفولة  فنية ومالية مع منظمة
تدريب الفريق  وتجهيز كافة الوثائق والمستلزمات الخاصة بالمسح، وال سيما اتتحضير انهى جميع اللجهاز مضيفة أن ا

 .  فلسطينفي  فلسطيني العنقودي متعدد المؤشراتالمسح الالميداني المكلف بتنفيذ 
  

وقد بلغ حجم العينة حوالي  ،عنقودية طبقية ها بطريقةاختيار  سينفذ على عينة تم المسحهذا وأشارت السيدة عوض، أن 
بيانات تفصيلية ودقيقة حول صحة األسرة والصحة  حيث سيوفر اسرة موزعة على جميع المحافظات في فلسطين، 11,125

باإلضافة لمؤشرات حول صحة المجتمع المحلي، وذلك من خالل قياس مجموعة كبيرة  ،إلنجابية على مستوى الفرد واألسرةا
من المؤشرات الخاصة بوفيات األطفال والرضع ومعدالت الخصوبة، والرعاية الصحية واالجتماعية لألسر بما فيها المرأة 

والحالة التغذوية لألطفال، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للحوامل ومؤشرات واألطفال، ودور األزواج في الصحة اإلنجابية 
 . خاصة بالصحة العامة لألفراد في فلسطين

 
إلى توفير معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات في  كذلكيهدف رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن هذا المسح  توأضاف

على تصميم جيد قادر على تمكين راسمي  هذا المسحيستند  حيثألسرة، رسم ومتابعة وتقويم السياسات المتعلقة بصحة ا
بحيث يمكن متابعة وتقييم البرامج والسياسات الصحية المتعددة، وذلك على اعتبار  ،السياسات من تحليل وتقويم المعلومات

مع   اهداف هذا المسح يتماشى مشيرة أن .أن توفر وتحسين قاعدة البيانات هي الركيزة األساسية لعملية التخطيط بشكل عام
تؤدي إلى اكبر  باعتبار أن نتائج هذا المسح وتحليالته، 2018 – 2014لالحصاءات الرسمية  االستراتيجية الوطنية  اهداف

 .قدر ممكن من االستفادة لراسمي السياسات ومتخذي القرارات
 

سسات الحكومية العاملة في مجال الصحة في تمكين المؤ للمسح تتلخص األهداف الخاصة واشارت السيدة عوض، أن 
والمؤسسات الصحية الوطنية الحصول باستمرار وفي الوقت المناسب على المعلومات الموثوقة والالزمة لوضع وتنفيذ ومتابعة 

وفير البيانات الحديثة الالزمة جابية بأسلوب فعال، وذلك من خالل،  توالصحة اإلن وتقييم سياسات وبرامج صحة األسرة 
توفير البيانات الالزمة لمتابعة وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المحددة في إعالن ، لتقييم وضع األطفال والنساء

ولة اإلسهام في تحسين البيانات وأنظمة الرصد في ديها دوليا كأساس للعمل المستقبلي، و األلفية، واألهداف األخرى المتفق عل
إعداد وتقييم البيانات الخاصة بوضع ها وتحليلها، فلسطين ولتعزيز الخبرات الفنية في مجاالت تصميم تلك األنظمة، وتنفيذ

ياسات والقيام ، وتحديد التفاوت بهدف رسم الس)المعرضة للمخاطر(األطفال والنساء، بما في ذلك تحديد الفئات المستضعفة 
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سوح الصحية تعزيز قدرات الفنيين في مجاالت تنفيذ المو ، يانات الطفلتحديث قواعد بألى بالتدخالت الالزمة، باإلضافة إ
توفير البيانات وٕاتاحتها لصناع القرار وراسمي السياسات لمراقبة برامج الخدمات وتطويرها أو وتحليل ونشر بياناتها، وكذلك 

تدخل الالزمة وفق أحدث ضافة إلى تحديد برامج التعديلها بناء على واقع المؤشرات ذات العالقة بتلك البرامج، باإل
 .المساهمة في زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بصحة األسرة والصحة اإلنجابية بين فئات المجتمعالمعلومات، و 

 
ــار  ــذا المســـح توأشـ ــطيني، أن هــ ــاء الفلسـ ــيس اإلحصـ ــر  رئـ ــاء يعتبـ ــية لبنـ ــزة األساســ ــة الركيـ ــحيةبمثابـ ــة الصـ ــطين،  المنظومـ ــي فلســ فـ

المختلفــة، ومــن موقــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  المؤشــرات الصـحيةافة ألهميتــه بحــد ذاتــه كقاعــدة بيانــات عــن إضـ
 .   بصفة دورية هذا المسحومسؤولياته التاريخية عن إصدار الرقم اإلحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ 

 
ــيتم جونوهــت الســيدة عــوض، إ ــع البيانــات التــي سـ ــطيني معهــا مــن ن جميـ ــح متعــدد المؤشــرات الفلسـ ــائية مسـ هــي ألغــراض إحصـ

ــرية عمـــال  ــتبقى سـ ــة فسـ ــات الفرديـ ــا البيانـ ــة، أمـ ــائية إجماليـ ــداول إحصـ ــن خـــالل جـ ــيكون مـ ــات سـ ــات والمعلومـ ــر البيانـ فقــط، وأن نشـ
إلحصــاء اي جميــع مــوظفأن  الفلسـطيني،رئــيس اإلحصــاء  توأضـاف .2000بأحكـام قــانون اإلحصــاءات العامـة الفلســطيني لعــام 

ــدان يحملـــون  ــاملين بالميـ ــنالفلســطيني العـ ــادرة عـ ــاز، الجهــاز، بطاقــة عمـــل صـ ــم بالجهـ ــع  تثبـــت عملهـ ــن جميـ ــو مـ ــر لــذا نرجـ االسـ
 .قبل التجاوب معها الميدانية الباحثة بطاقةالتأكد من  الفلسطينية واالفراد

 
ــيدة عـــوض،  ــع  أنواعتبــرت السـ ــاون مـ ــطينيالتعـ ــاء الفلسـ ــي تنفيــذ  اإلحصـ ــذا المفـ ــحهـ ــيرتنا  سـ ــاح مسـ ــية لنجـ ــمانة األساسـ ــو الضـ هـ

ــن  ــة عـ ــة موثوقــ ــات علميــ ــن بيانـ ــوفره مــ ــا تـ ــًا لمــ ــلحتنا جميعــ ــي مصـ ــي فــ ــي هـ ــائية والتــ ــع الصـــحياإلحصـ ــداف  الواقــ ــطيني ألهــ الفلســ
   .الفلسطيني وتطويره النظام الصحيالتخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في 

 


