
  2000) لسنة 4قانـــون اإلحصاءات العامة رقم (
  

م 1947لسنة  31رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على القانون رقم 
بشأن اإلحصاءات العامة وتعديالته  1950لسنة  24بشأن اإلحصاءات العامة الساري املفعول يف حمافظات غزة، وعلى القانون رقم 

  م، أصدرنا القانون التايل: 8/6/2000افظات الضفة، وبعد إقرار اجمللس التشريعي جبلسته املنعقدة بتاريخ الساري املفعول يف حم
  

  الفصل األول 
  تعاريف 

  ) 1مادة (
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك: 

السلطة الوطنية الفلسطينية. اجلهاز :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. رئيس اجلهاز: رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء السلطة: 
الفلسطيين. املوظف :املوظف يف اجلهاز. اجمللس :اجمللس اإلستشاري لإلحصاء. املنتدب :أي شخص ينتدب من قبل اجلهاز للقيام 

املبحوثون: األشخاص الطبيعيون أو اإلعتباريون الذين يطلب منهم اإلجابة عن اإلستبيانات  بأي عمل مبوجب أحكام هذا القانون.
اإلحصائية مبوجب القانون. اإلحصاءات :بيانات ختص جمموعة أو ظاهرة قد تظهر من خالل املقارنة أو املعاجلة ملعلومات عن األفراد 

ملشاهدات املنتظمة للظاهرة. اإلحصاءات الرمسية: هي اإلحصاءات أو املؤسسات ضمن جمموعة أو جزء من جمموعة أو من خالل ا
  اليت ينشرها اجلهاز. 

  
  ) 2مادة (

 -2ينشأ مبوجب أحكام هذا القانون اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ويتمتع بالشخصية اإلعتبارية ويرتبط مبجلس الوزراء.  -1
دامها لسطيين الرمسي مبين على أسس قانونية تنظم عملية مجع البيانات واستخيهدف اجلهاز إىل تطوير وتعزيز النظام اإلحصائي الف

  يكون املقر الرئيس للجهاز يف مدينة القدس، وله أن يُنشيء فروعا أخرى يف أي مكان آخر يف فلسطني.  -3ألغراض إحصائية. 
  

  
  الفصل الثاني 
  مهام اجلهاز 

  ) 3مادة (
ن مبثابة أداة حتت تصرف الوزارات واملؤسسات الفلسطينية يسرتشد به لتشخيص املشاكل إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد يكو  -1

تقدمي إحصاءات رمسية دقيقة، حول األوضاع واالجتاهات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  -2وتقييم التقدم احلاصل. 
مي املعلومات من خالل وسائل اإلعالم والتعاون مع اجلامعات توعية الرأي العام عن طريق تقد -3خلدمة اجملتمع الفلسطيين. 

خدمة رجال األعمال واملؤسسات االقتصادية فيما يتعلق باملعلومات اإلحصائية حول أوضاع العمل  -4ومؤسسات البحث األخرى. 
ق أحكام قرار التعداد اخلاص إجراء تعداد عام للسكان واملساكن وتعداد زراعي كل عشر سنوات أو أقل من ذلك وف -5واجتاهاته. 

املشاركة يف التعاون والتبادل الدويل  -6الذي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية، وتعداد للمنشآت كل مخس سنوات أو أقل من ذلك. 
ة اليت مجع اإلحصاءات األساسي -7لإلحصاءات الرمسية وفق املعايري الدولية اليت تضمن العضوية الفلسطينية يف املؤسسات الدولية. 



تأسيس مراكز التدريب اإلحصائي  -8تنشر حول فلسطني والفلسطينيني من قبل أية دولة أو مؤسسة دولية وحتليل هذه اإلحصاءات. 
ا اجلهات احلكومية أو غري احلكومية.  إنشاء مكتبة  -9من أجل إعداد املوظفني املؤهلني للقيام بالنشاطات اإلحصائية اليت تقوم 

املشاركة الفعالة يف بناء وتطوير  -10لفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات واملسوحات الفلسطينية. تضم اإلحصاءات ا
إصدار كتاب إحصائي سنوي.  -11السجالت اإلدارية واملركزية املختلفة لتلبية احتياجات اجملتمع الفلسطيين اإلدارية واإلحصائية. 

ات سجل السكان بصورة منتظمة وكل ثالثة أشهر، وإعداد وجتهيز قوائم الناخبني عند حتديث سجل االنتخابات بناء على بيان -12
  احلاجة. 

  
  ) 4مادة (

حيق جلميع أفراد اجملتمع احلصول على اإلحصاءات الرمسية اليت يقوم اجلهاز جبمعها وإعدادها ونشرها حسب األنظمة والتعليمات 
ا مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية    األفراد. املعمول 

  
  ) 5مادة (

الية: توفقاً ألحكام القانون يقوم اجلهاز جبمع البيانات اإلحصائية بالتنسيق مع الوزارات املعنية وختزينها وحتليلها ونشرها يف اجملاالت ال
تكوين األسر  -4اهلجرة.  -3الوفيات.  -2املواليد.  -1حجم وتركيبة السكان والتغيريات اليت تطرأ عليهم عن طريق:  -أوًال: أ

دخل األسرة وإنفاقها  -2القوى العاملة وظروف العمل.  -1الشؤون االجتماعية مبا يف ذلك:  -والعائالت واندثارها. ب
العائلة وظروف  -5الصحة وفرص احلصول على الرعاية الطبية.  -4التعليم وفرص اإللتحاق باملدارس واجلامعات.  -3واستهالكها. 

 -10اإلنتخابات.  -9ضحايا احلوادث واجلرائم.  -8الثقافة والرتفيه.  -7املساكن واملرافق.  -6اخلاصة. اجلماعات ذات احلاجات 
اإلقتصاد القومي ضمن نطاق احلسابات القومية مبا يف ذلك:  -أية جماالت أخرى ضمن الشؤون االجتماعية. ج -11قضايا املرأة. 

 -6إنتاج السلع.  -5األسعار.  -4الشؤون املالية احلكومية.  -3رة اخلارجية ميزان املدفوعات والتجا -2احلسابات القومية.  -1
ا.  -1اإلحصاءات اجلغرافية واإلحصاءات األخرى:  -إنتاج قطاع اخلدمات. د الزراعة واألحراج وصيد  -2األرض واستخداما

ا.  -3األمساك.  السياحة. ثانياً: للجهاز مجع البيانات اإلحصائية  -7 البيئــة. -6الطاقــة.  -5النـقــل.  -4املباين حسب استخداما
يف أي جمال آخر حسبما يقرره جملس الوزراء بناء على توصية رئيس اجلهاز. ثالثاً: تنفيذ التوصيات املتفق عليها دوليا حول املفاهيم 

  سطينية الرمسية. يف اإلحصاءات الفلوالتعريفات واملقاييس واملصطلحات والتصنيفات املالئمة للظروف واالحتياجات الفلسطينية 
  

  ) 6مادة (
بتنسيب من جملس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية يعني رئيس للجهاز يتم اختياره من ذوي الكفاءة واخلربة وميارس 

إصدار  -2از. تنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتنظيم وإدارة اجله -1االختصاصات التالية: 
تطوير الربامج اليت من  -3التعليمات أو التوجيهات الالزمة للموظفني أو املنتدبني فيما يتعلق بالنشاطات املختلفة جلمع البيانات. 

ا حتقيق أهداف ومهام اجلهاز وتقدمي التوصيات خبصوصها إىل اجلهات املختصة.  السعي  -5إعداد مشروع املوزانة للجهاز.  -4شأ
ول على الدعم املايل الدويل وغري الدويل إلجراء اإلحصاءات واملسوحات املنصوص عليها يف هذا القانون وبإشراف جملس للحص

  الوزراء. 
  



  
  الفصل الثالث 

  الشؤون املالية واإلدارية 
  ) 7مادة (

القروض واهلبات والتربعات واملنح واملساعدات اليت تقدم  -2األموال املخصصة له من املوزانة العامة.  -1تتكون إيرادات اجلهاز من: 
  للجهاز ويوافق عليها جملس الوزراء. 

  
  ) 8مادة (

  ا الوزارات والدوائر احلكومية. يتمتع اجلهاز باإلعفاءات والتسهيالت اليت تتمتع  -2تعترب أموال اجلهاز أمواًال عامة.  -1
  

  ) 9مادة (
ا يف فلسطني.  -1 ختضع حسابات اجلهاز للرقابة  -2يتبع اجلهاز يف تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ احملاسبة املعمول 

  والتدقيق من قبل اجلهات الرقابية املختصة يف فلسطني. 
  

  ) 10مادة (
وغريهم من موظفي احلكومة ممن ينتدبون هلذه الغاية وغريهم من املنتدبني الذين يعينون  يقوم اجلهاز بأعماله بواسطة موظفيه -1

يعطى كل موظف أو أي شخص آخر يكلف جبمع البيانات  -2بصورة مؤقتة للقيام بالتعداد أو بأي عمل من أعمال اإلحصاء. 
طلب البينات  اجلهاز كإثبات لشخصيته وله احلق يف اخلاصة باإلحصاءات الرمسية بطاقة شخصية حتمل صورته وتكون موقعة من رئيس

  وفقاً ألحكام هذا القانون. 
  

  
  الفصل الرابع 

  اجمللس االستشاري لإلحصاءات 
  ) 11مادة (

  يشكل جملس استشاري لإلحصاءات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من جملس الوزراء وفقاً لنظام خاص. 
  

  ) 12مادة (
مراجعة اخلطط السنوية للجهاز وحتديد أولويات وجماالت العمل للمسامهة يف التخطيط االسرتاتيجي  -1لس املهام التالية: ميارس اجمل

تقدمي  -3تقييم أداء نظام اإلحصاءات الرمسية ونشر الوعي يف جمال استخدام اإلحصاء يف صناعة القرار.  -2لإلحصاء الفلسطيين. 
أية  -4لسلطة الوطنية وجملس الوزراء بشأن املسائل املتعلقة بتطوير وحتسني نظام اإلحصاءات الرمسية. اإلقرتاحات واملشورة لرئيس ا

  مهام أخرى يقررها جملس الوزراء. 
  



  
  الفصل الخامس 

  النشاطات اإلحصائية للوزارات 
  ) 13مادة (

ذ املتخصصني وذلك ملساعدة الوزارة يف اختاتنشأ يف كل وزارة أو مؤسسة حكومية وفقاً ملقتضيات العمل وحدة لإلحصاء من  -1
ا.   -3تنسق الوحدات اإلحصائية عملها مع اجلهاز وتتقيد باملفاهيم والتعريفات الفنية الصادرة عنه يف جمال عملها.  -2قرارا

ات حمددة وذات البيان للوزارات أو املؤسسات احلكومية وبالتنسيق مع اجلهاز مجع البيانات اإلحصائية من امليدان على أن تكون هذه
  عالقة مباشرة بنطاق عمل هذه الوزارات أو املؤسسات، وغري متوفرة يف اجلهاز. 

  
  ) 14مادة (

اجلهاز هو السلطة الرمسية املخولة مبوجب أحكام هذا القانون بطلب البيانات اخلاصة بعمل اإلحصاءات الرمسية من املؤسسات  -1
للجهاز احلق يف  -2) من هذا القانون. 13احلكومية وغري احلكومية، واملصاحل االقتصادية اخلاصة مع مراعاة ما ورد يف املادة (

تقوم املؤسسات  -3ت اإلدارية املستخدمة يف املؤسسات احلكومية الستخدامها ألغراض إحصائية. احلصول على بيانات السجال
احلكومية املختلفة بالتنسيق مع اجلهاز قبل إجراء أية تعديالت أو إضافات على مناذج السجالت أو اآلليات املستخدمة، وذلك 

  اإلحصائي. لضمان تلبية هذه السجالت والنماذج واآلليات ألغراض العمل 
  

  
  الفصل السـادس 

  التعدادات 
  ) 15مادة (

حيدد موعد إجراء التعداد العام للسكان واملساكن وموعد إجراء التعداد الزراعي بقرار من رئيس السلطة الوطنية وفق أحكام القرار  -1
واجب املزمع دراستها واجلمهور املستهدف و جيب أن يشمل القرار اخلاص بالتعداد تاريخ إجراء التعداد واملواضيع  -2اخلاص بالتعداد. 

يتعني على مجيع األفراد الذين يطلب منهم اجلهاز االشرتاك كمبحوثني يف أي مسح أو مجع ألية  -3مشاركة مجيع أفراده يف التعداد. 
م املدنية.  ى البالد اإلجابة عل يتعني على األشخاص املعنويني أو من ينوب عنهم يف -4إحصاءات أن يفعلوا ذلك كجزء من واجبا

استمارات التعداد وتقدمي مجيع البيانات املطلوبة يف التواريخ وبالشكل الذي يقرره اجلهاز وفقاً ألحكام هذا القانون أو أية أنظمة 
  تصدر مبوجبه. 

  
  ) 16مادة (

ك حقهم يف والبيوت، مبا يف ذل مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يتعني على اجلهاز وموظفيه احرتام حق خصوصية األفراد -1
يتعني على اجلهاز وموظفيه بذل كل جهد للتخفيف من العبء امللقى على عاتق  -2رفض االشرتاك يف املسوح اإلحصائية. 

  املبحوثني. 
  

  ) 17مادة (



و هيئة عامة أو أي فرد أتعترب مجيع املعلومات والبيانات الفردية اليت تقدم اىل اجلهاز ألغراض اإلحصاء سرية ال جيوز إطالع  -1
يعمل اجلهاز على إصدار نشرات إحصائية رمسية يف جداول  -2خاصة عليها أو استخدامها لغري أغراض إعداد اجلداول اإلحصائية. 

يتعني على كل موظف أو منتدب التوقيع  -3إمجالية ال تتناول أية بيانات فردية أو شخصية حفاظاً على سرية البيانات اإلحصائية. 
  لى تعهد يلتزم مبوجبه بعدم إفشاء أو نشر أية معلومات أو بيانات فردية. ع
  

  ) 18مادة (
إذا كانت املعلومات والبيانات متعلقة بدائرة حكومية أو سبق  -1) من هذا القانون احلاالت التالية: 17تستثىن من أحكام املادة (

ت والبيانات متعلقة بفرد أو جمموعة من األفراد ممن وافقوا خطياً على إذا كانت املعلوما -2نشرها من قبل أحد األجهزة القضائية. 
  إذا كانت املعلومات والبيانات متعلقة بشركة أو مجعية أو مؤسسة ووافق القائمون عليها خطياً على نشرها.  -3نشرها. 

  
  

  الفصل السابع 
  العقوبــات 

  ) 19مادة (
كل من أفشى من موظفي اجلهاز أو مندويب التعداد   -1مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر يعاقب: 

) من هذا القانون، واطلع عليها حبكم عمله 17أو اإلحصاء أية معلومات أو بيانات إحصائية سرية، وباملعىن املقصود يف املادة (
) مائيت دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو 200لى ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على (يعاقب باحلبس مدة ال تزيد ع

كل من حصل على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بأي طريقة من الطرق دون أن يكون مفوضا بذلك   -2بكلتا العقوبتني معاً. 
) مائيت دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة 200ثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على (قانوناً، يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثال

كل من انتحل صفة موظفي أو مندويب اجلهاز يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو   -3قانونا أو بكلتا العقوبتني معاً. 
كل شخص معنوي   -4هلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتني معاً. ) مائيت دينار أردين أو ما يعاد200بغرامة ال تزيد على (

امتنع عن تقدمي البيانات املطلوبة أو قدم بيانات غري صحيحة بصورة متعمدة وفقاً ألحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة ال تزيد على 
كل شخص طبيعي يثبت امتناعه دون عذر عن تقدمي البيانات   -5اً. ) ثالمثائة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانون300(

) مائة دينار أردين 100اإلحصائية اليت يطلبها اجلهاز ألغراض التعداد العام، وفقاً ألحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة ال تزيد على (
  أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً. 

  
  

  الفصل الثامـن 
  أحكام ختامية 

  ) 20مادة (
  على اجلهاز توفري مجيع الوسائل حلماية البيانات اليت يتم مجعها، وحفظها يف أماكن تتوافر فيها شروط األمان والسالمة العامة. 

  
  ) 21مادة (



ال جيـوز تقديــم أيـة معلومـات أو بيانات أو سجالت أو وثائق مت احلصول عليها أو استعماهلا كبينات ضمن إجراءات قضائية معينة 
  ). 19مدنية أو جنائية باستثناء غرض إثبات املخالفات اليت ترتكب ضد هذا القانون املنصوص عليها يف املادة (

  
  ) 22مادة (

  ملواطنني واألجانب املوجودين يف فلسطني. يطبق هذا القانون على ا
  

  ) 23مادة (
  على جملس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

  
  ) 24مادة (

) لسنة 24بشأن اإلحصاءات الساري املفعول يف حمافظات غزة والقانون رقم ( 1947) لسنة 31يلغى العمل بأحكام القانون رقم (
  حصاءات العامة وتعديالته الساري املفعول يف حمافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. بشأن اإل 1950

  
  ) 25مادة (

  على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
  

هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 1421من ربيع الثاين/6ميالديــــــــــة املوافق  8/7/2000صدر مبدينة غزة بتاريخ 
  التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
 ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت.-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 


