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تقديم رئيس الجهاز

يرسين أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

2014، الذي يسلط الضوء عىل أبرز اإلنجازات التي حققها الجهاز عىل مدار العام.

الرشوع  تم  فقد  املؤسيس،  والتطوير  البناء  مسرية   2014 العام  خالل  الجهاز  واصل 

واملؤسسات  الوزارات  مع  والرشاكة  بالتنسيق  اإلحصايئ  األعامل  سجل  بناء  بخطوات 

ذات العالقة، وانطالق املرحلة التحضريية لتطبيق منوذج التميز األورويب )EFQM( يف الجهاز، إضافة إىل تنفيذ األنشطة الواردة 

يف الخطة االسرتاتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2014-2018.  كام تم خالل العام 2014، استقبال بعثتي تقييم 

خارجيتني لربنامج عمل الجهاز 2012-2014، إضافة إىل بدء العمل عىل عدد من املشاريع التطويرية املتنوعة.

وتعزيز  والتشبيك  املؤسيس،  والبناء  التطوير  صعيد  عىل  الجهاز  حققها  التي  اإلنجازات  أبرز  عىل  الضوء  التقرير  هذا  يسلط 

العالقات املحلية والعربية والدولية، واملسؤولية االجتامعية للجهاز تجاه املجتمع، وحصاد العام 2014، إضافة إىل توجهات الجهاز 

للفرتة بني 2017-2015.

إن هذه اإلنجازات مل تكن لتتحقق دون املساندة والدعم املتواصل الذي تحظى به املؤسسة اإلحصائية الفلسطينية من القيادة 

الفلسطينية، ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” حفظه الله، ودولة رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله، 

واملمولني،  والداعمني  والرشكاء  الخاص،  والقطاع  الحكومية  واملؤسسات  والوزارات  الرسمية،  لإلحصاءات  االستشاري  واملجلس 

وأبناء األرسة اإلحصائية الذين يبذلون كل جهد ممكن يف سبيل رفعة املؤسسة وتقدمها ومتيزها، والحفاظ عىل منجزاتها.

ويف الختام، نجدد العهد واإلرصار عىل مواصلة مسرية العطاء والتميز، نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات والنجاحات عىل مختلف 

األصعدة، ونسأل الله العيل القدير أن يوفقنا يف تحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات، وأن تبقى املؤسسة اإلحصائية رمزاً من 

رموز البناء ملؤسسات دولة فلسطني.

والله ويل التوفيق.

 
عال عوض

رئيس الجهاز

 كانون الثاين، 2015 
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ملخص تنفيذي

يستعرض التقرير السنوي للعام 2014 يف سبعة فصول، أبرز اإلنجازات التي حققها الجهاز خالل العام، 

والبناء  التطوير  عىل صعيد  الجهاز  إنجازات  عىل  الضوء  لتسليط  التقرير  من  األول  الفصل  فقد خصص 

املؤسيس، التي كان من أبرزها انطالق الخطوات العملية لبناء سجل األعامل اإلحصايئ، واالنتهاء من املرحلة 

التحضريية لتطبيق منوذج التميز األورويب )EFQM( يف الجهاز.

ويستعرض الفصل الثاين من التقرير مجاالت التعاون والتشبيك مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية، 

من خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعالقة مع الجامعات ووسائل اإلعالم، وتعزيز قدرات العاملني 

يف النظام اإلحصايئ الوطني، والبعثات الفنية واللجان االستشارية، والعالقة مع مجموعة التمويل الرئيسية، 

.)IAOS( إضافة إىل مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية

ويتناول الفصل الثالث األنشطة التي تم تنفيذها يف إطار املسؤولية االجتامعية للجهاز تجاه املجتمع، والتي 

كان من أبرزها تنفيذ الحملة السنوية “تربعوا بفائض ما لديكم”، التي استهدفت األرس املحتاجة يف شهر 

رمضان املبارك، وتنظيم البسطة املتنقلة للرتاث الشعبي، وكذلك إطالق حملة “أغيثوا غزة” لجمع التربعات 

املادية والعينية لألهل يف قطاع غزة عىل أثر الحرب اإلرسائيلية عىل القطاع منتصف العام 2014، إضافة إىل 

تنظيم عدد من الفعاليات التضامنية مع األرسى يف السجون اإلرسائيلية.

ويتطرق الفصل الرابع من التقرير إىل حصاد العام 2014، من حيث الرزنامة اإلحصائية، واملسوح امليدانية 

الجهاز،  إىل  الوفود  زيارات  إىل  إضافة  الجهاز،  ملوظفي  والتأهيل  التدريب  وأنشطة  الجهاز،  نفذها  التي 

الذين متت إحالتهم إىل  الجهاز  واملوظف املتميز للعام 2013.  ويتناول الفصل الخامس أسامء موظفي 

التقاعد خالل العام 2014، يف حني يتناول الفصل السادس توجهات الجهاز لألعوام 2017-2015.

وأخرياً، يوثق الفصل السابع من التقرير، بالصور الفوتوغرافية، بعض الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها 

عىل مدار العام.
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المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية للعام 2014

املؤسسةاملسمىاالسم

وزارة الصحةمدير عام الرعاية الصحية األولية والصحة العامةد. أسعد رمالوي

وزارة املاليةمدير عام الجامرك واملكوس ورضيبة القيمة املضافةلؤي حنش

وزارة العملوكيل مساعدآصف سعيد

وزارة الحكم املحيلوكيل مساعدمحمد حسن جبارين

وزارة شؤون املرأةوكيل الوزارةبسام الخطيب

وزارة الثقافةمدير عام التخطيط والتنمية الثقافيةرياض سيف أبو عابد

وزارة الداخليةمدير عام األحوال املدنية – الضفة الغربيةعامد شنان

وزارة الرتبية والتعليم العايلمدير عام التخطيط الرتبويم. سعادة حمودة

وزارة الزراعةمدير دائرة اإلحصاء الزراعيرياض الشاهد

وزارة التخطيطمدير عام املتابعة والتقييمم. بدر أبو زهرة

وزارة االقتصاد الوطنيق. أ مدير عام السياسات والدراسات االقتصاديةعزمي الحاج أحمد

وزارة الشؤون االجتامعيةالوكيل املساعد للتخطيط والتنمية اإلداريةداوود الديك

هيئة تشجيع االستثامرقائم بأعامل الرئيس التنفيذيهيثم الوحيدي

جامعة النجاح الوطنيةرئيس قسم اإلحصاءد. عيل بركات

سلطة النقد الفلسطينيةمسؤول وحدة األبحاثمحمد عطا الله

الفلسطيني املدير العامد. نبيل قسيس االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد 

»ماس«

نقابة املهندسنيمدير الدائرة املاليةحبيب أبو نفيسة

رئيس املجلس

أ. د. رامي الحمد الله

رئيس الوزراء

األمني العام

عال عوض

رئيـس الجهـاز

املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية هو عبارة عن هيئة وطنية استشارية يرأسها دولة رئيس الوزراء، ويضم يف عضويته ممثلني عن القطاع 

العام واألهيل والخاص، واألكادمييني من أصحاب الكفاءة.  ويعترب املجلس أحد األطر املساندة للجهاز للقيام مبهامه عىل الوجه األكمل، ويعقد 

اجتامعاته بصورة دورية بواقع اجتامعني عاديني سنوياً، وذلك بهدف االطالع عىل سري العمل يف الجهاز، واملساعدة يف تذليل العقبات واملشاكل، 

إضافة إىل مناقشة القضايا املهمة التي تستوجب التوجيه من املجلس.

وفيام ييل تشكيلة املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية للعام 2014:
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املؤسسةاملسمىاالسم
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اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينيةرئيس مجلس اإلدارةبسام ولويل

االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةأمني رس االتحادمنى الخلييل

جمعية البنوك يف فلسطنياملدير العامنبيل أبو دياب

شبكة املنظامت األهليةعضو اللجنة التنسيقيةد. عالم جرار

شبكة املنظامت األهليةاتّحاد لجان اإلغاثة الزراعيةمنجد أبو جيش

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينينيرئيس مجلس اإلدارةد. عبد الرحمن التميمي

مؤسسة فيصل الحسينياملدير العام»محمد عبد القادر« الحسيني

معهد األبحاث التطبيقية-القدس »أريج«املدير العامد. جاد اسحق

جامعة األقىص- -

االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني/الضفة الغربيةاملدير املايل واإلداريليىل الشعار

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيمساعد رئيس الجهاز لشؤون الخدمات املساندةعفيف عبد العزيز

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيمساعد رئيس الجهاز للشؤون اإلحصائيةعناية زيدان
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيسكرتري املجلسأمين دويكات

املجلس االستشاري 2014
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املجلس يف سياق  الخطط، ويأيت تشكيل  العامة وإقرار  السياسات والتوجهات  املرجعية لوضع  الجهاز  يشكل مجلس 

التوجه نحو توسيع دائرة اتّخاذ القرار يف الجهاز، وترسيخ مبدأ اإلدارة باملشاركة.  ويتم تشكيل املجلس يف بداية كل 

عام، ويضم يف عضويته املديرين العامني يف الجهاز، وبعض األعضاء اآلخرين بصفة »مراقب«. ويعقد املجلس اجتامعاته 

بصفة دورية بواقع اجتامع عادي واحد كل شهر.

وفيام ييل تشكيلة مجلس الجهاز للعام 2014:

ال�سـيدة عل عـو�س
رئي�س اجلهاز/رئيـ�س املجل�س

اآلنسة/عناية زيدان
مساعد رئيس الجهاز للشؤون اإلحصائية

السيد/ عفيف عبد العزيز
مساعد رئيس الجهاز لشؤون الخدمات املساندة

السيد/ سفيان أبو حرب

مدير عام اإلدارة العامة ألنظمة املعلومات والحاسوب

السيد/ نظمي حرب

مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير

السيد/ د. صالح الكفري

مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية

السيد/ لؤي شحادة

مدير عام وحدة مجلس الوزراء

مجلس الجهاز للعام  2014  
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السيد/عبد الله النجار

مدير عام اإلدارة العامة للتعدادات

السيد/ نايف عابد

ق.أ مدير عام االدارة العامة للمنهجيات واملعايري والجودة

السيد/ رائد سامرة

مدير عام اإلدارة العامة للمسوح والعمل امليداين
السيد/ جواد الصالح

مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واالجتامعية

السيد/مصطفى خواجا

نائب مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية 

واالجتامعية

السيدة /حليمة سعيد

مدير عام العالقات الدولية

السيد/ خالد دراغمة

ق.أ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية

السيد/ محمود عبد الرحمن

مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاءات الجغرافية

اآلنسة/ أمل جرب

ق.أ مدير عام املركز الفلسطيني للتدريب اإلحصايئ
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التطوير والبناء المؤسسي الفصل 
األول
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التطوير والبناء المؤسسي

1.1 بعثة التقييم الخارجية لبرنامج عمل 
الجهاز 2014-2012

الربنامج  لتقييم  خارجية  تقييم  بعثة   2014 العام  خالل  الجهاز  استقبل 

اإلحصايئ لألعوام 2012-2014، وقد ضمت البعثة الخرباء هريمان هابرمان 

  .)Willem de Vries( فريس  دي  وويليم   )Hermann Habermann(

مع  والخارجية  الداخلية  االجتامعات  من  عدد  بعقد  البعثة  قامت  وقد 

املجتمع  ومؤسسات  والخاص،  العام  القطاعني  من  البيانات  مستخدمي 

بعثة  استقبال  أيضاً  األبحاث، والجامعات، وغريها.  كام تم  املدين، ومراكز 

تقييم استكاملية لتغطية الجوانب التي مل تتم تغطيتها يف البعثة السابقة.  

 ،)Hallgrimur Snorrason( وقد نفذ البعثة الخبري هالجرمير سنوراسون

حيث تم عقد عدد من االجتامعات الداخلية مع إدارات الجهاز املختلفة، 

وقد  للجهاز.  الرئيسية  التمويل  مجموعة  أعضاء  مع  االجتامع  إىل  إضافة 

خلصت البعثتان يف تقاريرهام الختامية إىل رضورة البناء عىل ما تم إنجازه، 

والتأكيد عىل الحاجة إىل دعم برنامج عمل الجهاز لألعوام 2017-2015.

2.1 االستراتيجية الوطنية لتطوير 
اإلحصاءات الرسمية 2018-2014

الوطنية  االسرتاتيجية  أنشطة  بتنفيذ   2014 العام  بداية  منذ  الجهاز  رشع 

لإلحصاءات الرسمية 2014-2018، وقد استهلت هذه األنشطة بعقد عدد 

من الندوات وورش العمل الرتويجية لالسرتاتيجية، وفيام ييل أبرز اإلنجازات 

التي تم تحقيقها خالل العام:

إعداد فهرس املخرجات اإلحصائية عن النظام اإلحصايئ.. 1

والخاص، . 2 العام  القطاعني  يف  اإلحصاء  استخدام  مدى  مسح  تنفيذ 

وتنفيذ مسح واقع السجالت اإلدارية.

الفصل 
األول

البدء ببناء قاعدة بيانات العاملني يف النظام اإلحصايئ، والرشوع بإنشاء . 3

وتطوير مركز موارد تعليمية.

تنفيذ املرحلة التحضريية لدراسة عبء االستجابة.. 4

إعداد بروشور حول النظام اإلحصايئ الوطني، وبروشور حول منهجية . 5

الرقم القيايس ألسعار املستهلك.

توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الصحة واألمانة العامة ملجلس . 6

شؤون  وهيئة  العامة،  والنيابة  الثقافة،  ووزارة  العدل  ووزارة  الوزراء 

اإلدارية  السجالت  استخدام  تطوير  بهدف  وذلك  األهلية،  املنظامت 

النظام  يف  اإلحصائية  الوحدات/األجسام  موظفي  قدرات  وتعزيز 

اإلحصايئ الوطني.

وطنية . 7 ولجنة  االقتصادية،  لإلحصاءات  استشارية  لجنة  تشكيل 

إلحصاءات العلم والتكنولوجيا، وتفعيل اللجنة االستشارية إلحصاءات 

القوى العاملة.

بدء العمل عىل إنشاء قاعدة بيانات للطلبات الدولية واإلقليمية كافة . 8

الواردة للجهاز.

التحضري إلعداد التقييم الذايت بناًء عىل منوذج األمم املتحدة.. 9

وتعترب مرحلة مراقبة تقييم اإلنجاز باالعتامد عىل مؤرشات القياس لألهداف 

االسرتاتيجية من املهام االساسية لتقييم جودة املخرجات ومدى مساهمتها 

يف تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية، وقد تم تطوير آلية لتحديد االستهدافات 

واملؤرشات لقياس مدى التقدم عىل تحقيق االهـداف االسـرتاتيجية لسنوات 

وسنة  ومحدد  واضح  مرجعي  لخط  استناداً   2018-2014 االسرتاتيجية 

أساس للعام 2013.  وقد تم رصد التقدم عىل االستهدافات املحددة سابقاً 

واملتحقق فعلياً مع تحديد االنحرافات.

جانب من اجتامعات بعثة التقييم الخارجية لربنامج عمل الجهاز 2014-2012

جانب من ورشة عمل حول االسرتاتيجية 2018-2014
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3.1 سجل األعمال اإلحصائي
عىل  يعتمد  للمنشآت  إحصايٍئ  سجٍل  لبناء  اإلحصائية  للمتطلبات  استجابًة 

يف  قراراً  الوزراء  مجلس  أصدر  البيانات،  مصادر  كأحد  اإلدارية  السجالت 

العام 2008 يقيض بتشكيل فريق عمل وطني يتوىل دراسة الوضع الراهن 

الحكومية  وغري  الحكومية  املؤسسات  يخدم  مركزي  أعامل  سجل  لبناء 

كافة، وبشكل ميكنها من التنسيق املركزي فيام بينها يف تسجيل املؤسسات 

جوانب  ثالثة  يف  املرشوع  هذا  أهمية  وتكمن  الخاص.   القطاع  ومنشآت 

رئيسية:

وضع . 1 خالل  من  الوطني،  اإلحصايئ  النظام  وخدمة  املعلومات  توفري 

واملصطلحات  املفاهيم  وتوحيد  للمنشآت،  إطار  لتوفري  دقيقة  آليات 

املستخدمة يف املؤسسات كافة، وتوفري املؤرشات االقتصادية املحدثة.

املساعدة يف االستغناء التدريجي عن تنفيذ تعداد املنشآت كل خمس . 2

سنوات، األمر الذي يسهم يف التخفيف من األعباء املالية املرتتبة عىل 

الحكومة جراء تنفيذ هذا التعداد.

تسجيل املؤسسات واملنشآت، حيث يشكل هذا املرشوع نواًة لتحسني . 3

البنية التحتية لبناء سجل أعامل وطني مركزي يخدم الرشكاء واملواطنني 

سنة االساسمؤرشات القياساألهداف واملخرجات واألنشطة

خط 

البيانات

املرجعية

االستهدافات 

املحددة سابقا 

2014

االستهدافات 

املتحققة فعليا 

2014

الهدف اإلسرتاتيجي رقم 1:

تعزيز استخدام اإلحصاءات يف صنع 

القرار.

عدد األفراد املتدربني يف مكونات النظام 

اإلحصايئ الوطني
2013100105390

عدد العمليات اإلحصائية املنفذة باستخدام 

التقنيات الحديثة HHD، اإلنرتنت،...(

2013111212

الهدف االسرتاتيجي رقم 2:

تعزيز الرشاكة بني املستخدمني 

واملنتجني يف النظام االحصايئ

عدد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون 

املوقعة مع الرشكاء
2013222424 

2013333عدد اللجان الوطنية املشكلة

الهدف اإلسرتاتيجي رقم 3: 

تعزيز جودة اإلحصاءات
2013800,000900,000947,411عدد طلبات البيانات وعدد زوار الصفحة

الهدف االسرتاتيجي رقم 4: 

زيادة وتحسني استخدام السجالت 

االدارية لإلغراض االحصائية

عدد املؤرشات الناتجة عن بيانات السجالت 

اإلدارية
2013251256260

2013121417عدد املؤسسات التي لديها برنامج إحصايئ

كافة، ويعمل عىل تحسني أدوات ومفاهيم السجالت اإلدارية الحالية 

كافة، ويسهم يف الكشف عن مدى التغطية الحقيقية لتلك السجالت، 

إيرادات  تحسني  يف  مساهمته  إىل  إضافة  واتساقها،  تناسقها  ومدى 

الحكومة وتنظيمها.  

وقد شهد العام 2014 عدداً من الخطوات العملية لتنفيذ املرشوع، ميكن 

تلخصيها يف االيت:

سجل . 1 ببناء  للبدء  الجهاز  خطة  لدراسة  فرنسية  فنية  بعثة  استقدام 

أعامل إحصايئ كنواة لبناء سجل أعامل إداري موحد.

واملتوفرة . 2 باملنشآت،  املتعلقة  كافة  اإلدارية  السجالت  عىل  الحصول 

لدى البلديات والوزارات املختلفة.

تنفيذ زيارة دراسية إىل فرنسا لالطالع عىل التجربة الفرنسية املتقدمة . 3

يف مجال بناء سجل األعامل.

إعداد خطة العمل الخاصة باملرشوع واعتامدها من اللجنة التوجيهية . 4

للمرشوع.

استقبال بعثات فنية متخصصة يف عملية ربط السجالت فيام بينها. . 5

ويبني الجدول االيت تقدم العمل عىل تحقيق عدد من االستهدافات لعام 2014.
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السجالت  جمع  عىل  العمل  استكامل  القادمة  املرحلة  خالل  وسيتم  هذا، 

لعملية  متهيداً  محتواها  ودراسة  العالقة،  ذات  املؤسسات  من  اإلدارية 

نتائج  الرتتيب لعرض  تنظيفها وربطها مع تعداد املنشآت 2012، ومن ثم 

السجالت  دقة  عىل  للوقوف  كافة،  العالقة  ذات  املؤسسات  عىل  الربط 

وتطويرها،  السجالت  تلك  لتحسني  القادمة  الخطة  واعتامد  وشموليتها، 

والخروج بالتوصيات الالزمة لبناء سجل عرصي متطور.

4.1 نموذج التميز األوروبي
التميز  التحضريية لتطبيق منوذج  باملراحل  العام 2014  الجهاز خالل  رشع 

الجهاز،  موظفي  قدرات  رفع  إىل  السعي  وذلك ضمن  اإلدارة،  يف  األورويب 

أنظمة  وتحديث  املعلوماتية،  البيئة  وتحسني  العمل،  هياكل  بناء  وإعادة 

العمل الداخلية.  ويهدف هذا النموذج إىل توفري إطار يساعد عىل التعاون 

واالبتكار الالزمني لتحقيق أهداف املؤسسة، وتكمن أهمية تطبيقه يف تعزيز 

ونرش ثقافة التميز بني العاملني يف الجهاز، وضامن وجود إطار شامل إلدارة 

العاملية، والحصول عىل االعرتاف مبستوى  باملعايري  الجهاز مقارنة  عمليات 

التميز )C2E( من )EFQM(، فضالً عن تحقيق العديد من الفوائد. وفيام 

ييل أبرز األنشطة التي نفذها الجهاز يف هذا اإلطار خالل العام:

تشكيل فريق عمل داخيل للعمل لقيادة الجهد يف تطبيق النموذج.. 1

عقد ورشة عمل لإلدارة العليا حول التعريف بالنموذج.. 2

التعاقد مع خبري محيل للمساعدة يف تطبيق النموذج.. 3

الفجوات . 4 تحديد  بهدف  للنموذج؛  وفقاً  الداخيل  التقييم  تنفيذ 

وتحليلها، ووضع خطة التحسني وسد الفجوات.

عقد ورشة عمل حول نتائج التقييم الداخيل.. 5

إعداد خطة عمل للتحسني وسد الفجوات.. 6

وتتضمن الخطة للعام القادم، استكامل العمل عىل كافة املتطلبات الالزمة 

للحصول عىل شهادة »ملتزمون بالتميز« C2E، التي متثل املستوى األول يف 

مسرية التميز.

5.1 جودة البيانات
البيانات، ويضعها عىل رأس  يويل الجهاز منذ تأسيسه أهمية كبرية لجودة 

من  سلسلة  وتنفيذ  بتطوير   2014 العام  خالل  الجهاز  قام  وقد  أولوياته، 

األنشطة واإلجراءات لضامن جودة البيانات.

1.5.1 على صعيد جودة البيانات:

إعداد تقرير ضبط الجودة يف املشاريع اإلحصائية.. 1

إعداد تقريرين حول جودة املسوح، وأربعة تقارير حول فحص بيانات . 2

بعض املسوح.

إعداد التقييم الذايت الخاص باإلطار الوطني لضامن الجودة.. 3

مراجعة واعتامد امللفات التحضريية للمسوح، وفصل املنهجية والجودة . 4

للتقارير اإلحصائية.

املتابعة عىل تنفيذ توصيات مسح رىض املستخدمني.. 5

املامرسات . 6 ميثاق  وتجهيز  إعداد  يف  واملشاركة  واملتابعة  العمل 

اإلحصائية للدول األورومتوسطية.

إعداد بروشور حول جودة البيانات.. 7

الجودة . 8 مؤمتر  ويف  الجودة،  عمل  مجموعة  اجتامعات  يف  املشاركة 

.2014

والتحليل . 9 الجودة  مواضيع  عىل  وتدريبهم  الجدد  املوظفني  تأهيل 

اإلحصايئ.

إعداد خطة عمل تفصيلية تبدأ من العام 2015 إلعادة هيكلة عمل . 10

دائرة الجودة عىل ضبط الجودة يف املسوح.

جانب من ورشة عمل حول سجل االعامل بحضور البعثة الفرنسية

EFQM جانب من االجتامعات مع بعثة التقييم الخاصة بنموذج التميز االورويب
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الذايت  التقييم  تنفيذ   2014 العام  خالل  تم  وقد 

جودة  تقييم  بهدف   )DESAP( املشاريع  ملدراء 

يتم  الجهاز، حيث  ينفذها  التي  املسوح االحصائية 

تتضمن  قامئة فحص  التقييم من خالل  تنفيذ هذا 

)15( مؤرشاً للجودة وفق معايري الجودة األوروبية، 

ويتم من خاللها قياس مدى التزام الجهاز بتحقيق 

الجودة. وقد أشارت نتائج التقييم لعام 2014 اىل أن 

نسبة االلتزام مبؤرشات الجودة عىل مستوى الجهاز 

التزام  االيت نسبة  الشكل  بلغت %85.5، ويبني  قد 

 ،2012-2010 لألعوام  الجودة  مبؤرشات  الجهاز 

باملقارنة مع عام 2014.

80.2%

81.8%

85.5%

82.3%

2014

2012 2011

2010

نسبة االلتزام مبؤرشات الجودة عىل مستوى الجهاز

2.5.1 على صعيد نظام إدارة الجودة:

الجودة للوصول . 1 التطوير والتحسني املستمر لنظام إدارة  العمل عىل 

إىل عمليات أكرث فعالية وكفاءة.

تنفيذ موجتي تدقيق داخيل عىل جميع مكونات النظام.. 2

إعداد وتجهيز وتحديث الوثائق واألدلة واإلجراءات املعيارية الخاصة . 3

بنظام إدارة الجودة.

متابعة إغالق كافة املالحظات التصحيحية وحاالت عدم املطابقة التي . 4

ظهرت أثناء التدقيق الداخيل عىل النظام.

تنفيذ جميع طلبات التعديل واإللغاء واإلصدار لكل وثائق نظام إدارة . 5

الجودة.

متابعة مؤرشات . 6 ذلك  مبا يف  وأهدافها،  الجودة  تنفيذ سياسة  متابعة 

الجودة للعام 2014، بالتعاون مع املعنيني.

تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملني يف الجهاز، من خالل إعداد نرشة . 7

تعزيز  حول  عمل  ورشة  وتنفيذ  الجودة،  إدارة  نظام  حول  تثقيفية 

ثقافة الجودة، شارك فيها )60( موظفاً، وإعداد دراسة حول أثر تطبيق 

نظام إدارة الجودة )ISO 9001:2008( عىل النواحي الفنية واإلدارية 

يف الجهاز، إضافة إىل إعداد مقرتح لتكريم أصدقاء الجودة.

التحديث املستمر عىل القسم الخاص باأليزو عىل الصفحة الداخلية . 8

للجهاز.

جانب من ندوة حول نظام إدارة الجودة
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6.1 استخدام التقنيات الحديثة في 
جمع البيانات

وتوظيف  التكنولوجي،  والتطور  التقدم  مواكبة  إىل  الجهاز  سعي  ضمن 

التقنيات الحديثة لخدمة العمل اإلحصايئ، فقد رشع الجهاز منذ العام 2011 

باستخدام بعض التقنيات الحديثة يف عملية جمع البيانات اإلحصائية من 

امليدان، منها األجهزة الكفية، وأجهزة التابلت، إضافة إىل استخدام الويب، 

وذلك كبديل عن االستامرات الورقية، وما ميكن أن توفره هذه التقنيات من 

توفري يف الوقت والجهد واختصار مراحل العمل.  وقد بلغ عدد املسوح التي 

 2014 العام  نهاية  الحديثة حتى  التقنيات  باستخدام  بياناتها  تجمع  باتت 

)24( مسحاً.

ويبني الشكل اآليت التطور يف استخدام هذه األجهزة منذ العام 2011. 

12

24
1

5
2011

2012

2013

2014
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ضمن السعي إىل إدخال التقنيات 

العمل  يف  واملتطورة  الحديثة 

برامج  الجهاز  يستخدم  اإلحصايئ، 

يف  الجغرافية  املعلومات  نظام 

تم  حيث  الرقمية،  الخرائط  إنتاج 

لفلسطني  األساس  خريطة  إنتاج 

الصور  من  حوسبتها  خالل  من 

الصناعية،  األقامر  وصور  الجوية، 

الطبقات  من  عدد  إنشاء  تم  وقد 

والشوارع  املباين  ملختلف  املكانية 

العام  لغاية  السكانية  للتجمعات 

حسب  تحديثها  ويتم   ،2007

إن  والتعدادات.   املسوح  حاجة 

يوفر  الرقمية  الخرائط  إنتاج 

خرائط عمرانية دقيقة مبقاييس رسم مختلفة، تستخدم يف االستدالل عىل 

الوحدات املدروسة يف التعدادات واملسوح، وتشكل الطبقات املكانية أساساً 

الستخدامها يف املستقبل لجمع البيانات اإلحصائية باستخدام األجهزة الكفية 

.)GPS( املزودة بنظام التموضع العاملي الـ

اإلحصائية،  البيانات  نرش  يف  الجغرافية  املعلومات  نظام  برامج  وتستخدم 

الخرائط  اإللكرتوين، وإعداد  املطبوعة، واألطلس  األطالس  إعداد  من خالل 

البيانات  متثيل  يتم  حيث  اإلحصائية،  التقارير  يف  ترفق  التي  اإلحصائية 

والتجمع،  واملحافظة،  )املنطقة،  عدة  جغرافية  مستويات  عىل  اإلحصائية 

والحي اإلحصايئ(، وقد شهد العام 2014 إطالق قاعدة البيانات الجغرافية 

الصفحة  عىل   ،2007 واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  لبيانات 

والشاشات  األيقونات  من  العديد  تصميم  تم  حيث  للجهاز،  اإللكرتونية 

التي من شأنها متكني املستخدم من اختيار املؤرشات اإلحصائية واملستوى 

وتساعد  ويرس.   بسهولة  عدة  بطرق  البيانات  لتمثيل  املطلوب  الجغرايف 

الجغرافية-  املعلومات  نظام  برامج  تعتمد  -التي  الحديثة  النرش  وسائل 

العديد من املستخدمني ومتخذي القرار يف إعداد دراسات تحليلية مكانية 

عرب  للبيانات  املكاين  التوزيع  ودراسة  والتطوير،  التنمية  متطلبات  لتحديد 

الزمن من خالل تحديث البيانات اإلحصائية من املسوح والتعدادات.

8.1 النموذج المعياري للعمليات 
اإلحصائية

تم العمل عىل تطوير هذا النموذج كنتيجة ملبادرات فردية عدة تقدمت 

بها مؤسسات دولية حول تعريف عنارص »العملية اإلحصائية«.  ويف نهاية 

املطاف، تم تطوير معيار دويل من خالل عمل مشرتك ضم اللجنة االقتصادية 

لألمم املتحدة يف أوروبا )UNECE(، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

)OECD(، واإلحصاء األورويب )EUROSTAT(.  ويعترب هذا النموذج أداة 

مرنة لتحديد ووصف العمليات اإلحصائية الالزمة إلنتاج إحصاءات رسمية، 

التحتية لتكنولوجيا  البنية  إضافة إىل العمليات األخرى ذات العالقة؛ مثل 

املعلومات، وإطار تقييم الجودة، حيث أن استخدام مثل هذا النموذج مينح 

املؤسسات ذات العالقة بإنتاج الرقم اإلحصايئ، القدرة عىل وصف العمليات 

يف  املستخدمة  واألدوات  العمل  إجراءات  ومعرية  وتوثيقها،  اإلحصائية 

والقدرة  اإلحصائية،  واملصطلحات  املفاهيم  ومعرية  اإلحصائية،  العمليات 

عىل عمل مقارنات بني العمليات املختلفة؛ سواء داخل املؤسسة الواحدة أو 

بني املؤسسات، إضافة إىل القدرة عىل خلق تناغم بني العمليات املختلفة. 

وقد قام الجهاز بتبني هذا النموذج املعياري الذي يتكون من تسع مراحل 

رئيسية نتيجة لدراسات عدة قام بها فريق عمل داخيل، ويقوم الجهاز حالياً 

بتطبيق هذا النموذج بشكل تجريبي عىل مسح القوى العاملة.

قاعدة البيانات الجغرافية

7.1 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في العمل اإلحصائي
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9.1 نظام تدفق المعلومات
ضمن سعي الجهاز إىل تطوير الخدمات اإلدارية وحوسبة مختلف املهام، 

من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا ونظم املعلومات، تم إنجاز املرحلة 

اإلجازات  من  كلٍّ  حوسبة  متت  حيث  املعلومات،  تدفق  نظام  من  األوىل 

اإلدارية  املعلومات  حوسبة  نظام  من  متكامالً  جزءاً  لتصبح  واملغادرات 

)MIS( املستخدم يف الجهاز.  وتشمل املرحلة الثانية من املرشوع حوسبة 

املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  وطلبات  الصيانة،  وطلبات  اللوازم،  طلبات 

)Helpdesk(، إضافة إىل تطوير نظام خاص للتكليفات اإلدارية.  وقد خضع 

تدريب عىل مجاالت مختلفة،  املرشوع ملرحلة  بهذا  املكلف  العمل  فريق 

وقد تم رشاء الربمجيات واألجهزة الالزمة لعمل هذا املرشوع.

10.1 نظام المراقبة االحصائي
لقد شهد العام 2014 إطالق نظام املراقبة اإلحصايئ، وذلك بعد أن تم اعتامد 

عرب  الوزراء  مجلس  قبل  من   2013 العام  نهاية  مع  النظام  بيانات  قاعدة 

الفريق الوطني للنظام، واعتامد تسكني القاعدة باملسؤولية االدارية والفنية 

النظام من خالل  تم إطالق  الفلسطيني،  وقد  املركزي لإلحصاء  الجهاز  يف 

ورشة عمل وطنية بحضور الرشكاء والجهات املعنية، وتتوىل اللجان الفنية 

املتخصصة حالياً مهام التحديث املستمر لبيانات مؤرشات النظام كافة.

ويشار هنا اىل أن نظام املراقبة االحصايئ يشمل )138( مؤرشاً ترصد مختلف 

واالقتصاد،  والثقافة،  والتعليم،  والعمل،  السكان،  مجاالت  يف  القطاعات 

من  وغريها  االلفية  التنمية  ومؤرشات  االرسائيلية  واالنتهاكات  والحكم، 

القطاعات، وهي مبنية حسب الجنس والفئة العمرية، وسيتم العمل خالل 

الفرتة املقبلة عىل توسيع قاعدة مؤرشات النظام وبالتوازي العمل عىل توفري 

بيانات كافة املؤرشات املحدثة لكل مكونات النظام.

11.1 التعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت 2017

لقد رشع الجهاز خالل العام 2014 بوضع الخطط وإعداد الدراسات الالزمة 

لتنفيذ مرشوع التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، حيث ميثل 

تنفيذ هذا املرشوع استحقاقاً قانونياً مبوجب قانون االحصاءات العامة رقم 

ويعترب  سنوات،  عرش  كل  التعداد  تنفيذ  عىل  ينص  الذي   2000 لعام   )4(

الوطنية  السلطة  تأسيس  منذ  الجهاز  ينفذه  الذي  الثالث  التعداد  هذا 

الفلسطينية، حيث تم تنفيذ التعداد األول يف العام 1997، والتعداد الثاين يف 

العام 2007. و يعترب مرشوع التعداد من املشاريع الكربى التي يتم تنفيذها 

عىل مستوى الوطن، ويتم من خاللها توفري البيانات االحصائية عن السكان 

وتوزيعهم وخصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية، وذلك لغايات 

استخدامها  الغراض التخطيط واتخاذ القرارات، واجراء املقارنات مع نتائج 

الوزراء  قرارات مجلس  العام 2014 صدور  وقد شهد  السابقة.  التعدادات 

بشأن إجراء التعداد يف فلسطني خالل العام 2017.

جانب من ورشة عمل إطالق نظام املراقبة االحصايئ
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الف�سل 
الثاين



24

التشبيك وتعزيز العالقات المحلية واإلقليمية والدولية
الف�سل 
الثاين

1.2 الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية 
)IAOS(

متابعة النتخاب فلسطني رئيساً منتخباً للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية 

يف  الجهاز  شارك   ،)2017-2015( لألعوام  ورئيساً   ،)2015-2013( لألعوام 

الذي   )IAOS2014( الرسمية  لإلحصاءات  الدولية  الرابطة  مؤمتر  أعامل 

عقد يف فيتنام، خالل الفرتة من 08 – 2014/10/10 تحت عنوان “مواكبة 

احتياجات العامل املتغري”، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء األجهزة اإلحصائية 

العاملية، والعديد من خرباء اإلحصاء يف العامل.  وقدم الجهاز خالل املؤمتر 

ثالث أوراق عمل يف مواضيع متنوعة.  ويشار هنا إىل أن فلسطني قد تولت 

تهدف  التي   2014 للعام  الشباب  اإلحصائيني  جائزة  وتنظيم  إدارة  مهمة 

مجال  يف  املنهجية  للقضايا  حلول  القرتاح  الشباب  اإلحصائيني  تشجيع  إىل 

الرسمية عىل املستوى املحيل أو الدويل، وقد تم خالل املؤمتر  اإلحصاءات 

اإلعالن عن الفائزين يف هذه الجائزة.  كام تم عىل هامش اجتامعات شعبة 

تنظيم جلسة  الدولية،  اإلحصائية  األجهزة  لرؤساء  املتحدة  باألمم  اإلحصاء 

مؤسساتهم  مشاركة  تشجيع  بهدف   )IAOS2016( ملؤمتر  للرتويج  خاصة 

وموظفيهم يف أعامل املؤمتر القادم، وتعزيز انضاممهم إىل عضوية الرابطة، 

لتنظيم  والفنية  اللوجستية  والرتتيبات  التحضريات  سيتوىل  الجهاز  أن  علامً 

املؤمتر القادم للرابطة الذي سيستضيفه مركز اإلحصاء يف أبو ظبي.

جانب من مشاركة الجهاز يف مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية - فيتنام
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2.2 االتفاقيات ومذكرات التفاهم
وقّع الجهاز خالل العام 2014 )18( اتفاقية ومذكرة تفاهم، فعىل الصعيد 

أبحاث  معهد  من  كل  مع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  توقيع  تم  املحيل 

الفلسطينية،  النقد  وسلطة  –«ماس«،  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات 

الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  ومع  ونرشه،  االقتصادي  املراقب  إلعداد 

للتعاون وتبادل ونقل الخربات، ومع كل من وزارة الثقافة، ووزارة العدل، 

وتوفري  املشرتك  التعاون  بهدف  االهلية  املنظامت  وهيئة  الصحة،  ووزارة 

البيانات وتعزيز االعتامد عىل السجالت اإلدارية، إضافة إىل توقيع اتفاقيات 

الطفل،  إنقاذ  ومؤسسة  الرازي،  وجمعية  »مفتاح«  مؤسسة  من  كل  مع 

وذلك بهدف تنفيذ مشاريع إحصائية متخصصة.  وعىل الصعيد الدويل، تم 

 ،)UNICEF( للطفولة املتحدة  اتفاقيات مع كل من منظمة األمم  توقيع 

للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق   ،)WHO( العاملية  الصحة  ومنظمة 

)UNFPA(، واإلحصاء الفرنيس )INSEE( ووكالة التعاون التقني الدويل يف 

اإلدارات االقتصادية واملالية )ADETEF(، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

)USAID(، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP(، وذلك بهدف متويل 

وتنفيذ بعض األنشطة واملشاريع اإلحصائية.  هذا إضافة إىل توقيع عدد من 

االتفاقيات الخاصة بتقديم بعض الخدمات االستشارية.

ويوضح الشكل اآليت عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجهاز 

مع مختلف الجهات خالل الفرتة 2014-2010. 

عدد االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم

34

25
27

21

18

جانب من توقيع االتفاقية مع وزارة العدل

جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة املنظامت االهلية

جانب من توقيع االتفاقية مع وزارة الصحة
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3.2 تعزيز القدرات للنظام اإلحصائي 
الوطني

نّفذ الجهاز خالل العام 2014، عدداً من األنشطة التدريبية التي استهدفت 

العاملني يف الوحدات اإلحصائية يف الوزارات واملؤسسات الحكومية، بهدف 

ووفقاً  وجه،  أكمل  عىل  مبهامهم  للقيام  مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم،  رفع 

بالجهاز  املنوط  الدور  ضمن  ذلك  ويأيت  الدولية.   واملعايري  للتوصيات 

واملؤسسات  الوزارات  يضم  الذي  الوطني  اإلحصايئ  النظام  محور  باعتباره 

الحكومية كافة، هذا إضافة إىل تقديم خدمات التدريب ملختلف املؤسسات 

والجامعات ومراكز األبحاث، وفيام ييل أبرز األنشطة التي تم تنفيذها خالل 

العام:

دورة تدريبية حول منهجية تنفيذ وإدارة املسح امليداين، شارك فيها . 1

)19( موظفاً من وزارة الشؤون االجتامعية يف غزة.

النامذج . 2 وتحليل  اإلحصايئ  التحليل  أدوات  حول  تدريبية  دورة 

االقتصادية باستخدام برامج التحليل اإلحصايئ، وشارك فيها )38( طالباً 

من جامعة النجاح الوطنية.

املسح . 3 وإدارة  تنفيذ  ومنهجية  اإلحصايئ  العمل  حول  تدريبية  دورة 

امليداين، شارك فيها )26( موظفاً من االغاثة االسالمية يف غزة.

التقارير . 4 وإعداد  والنامذج  اإلحصائية  املؤرشات  حول  تدريبية  دورة 

اإلحصائية، شارك فيها )17( موظفاً من الرشطة الفلسطينية.

دورات . 5  )4( يف  الوطني  اإلحصايئ  النظام  من  موظفني   )7( مشاركة 

تدريبية خارجية.

من . 6 اثنان  فيه  شارك  متنوعة  مواضيع  عىل  الجهاز  يف  عميل  تدريب 

طالب الجامعات.

استيعاب اثنني من املتطوعني للعمل عىل مواضيع مختلفة.. 7

استيعاب )16( طالباً من دائرة علم االجتامع يف جامعة القدس لتنفيذ . 8

مساق التدريب العميل يف االحصاء التطبيقي وتدريبهم عىل ذلك يف 

الجهاز.

دورة تدريبية حول التحليل االحصايئ باستخدام برنامج SPSS، شارك . 9

فيها )19( موظفاً من املعهد الوطني للاملية العامة والرضائب التابع 

لوزارة املالية، ووزارة اإلعالم، ووزارة الزراعة، ووزارة االقتصاد الوطني، 

ووزارة النقل واملواصالت، ووزارة االشغال العامة واإلسكان.

دورة تدريبية حول النامذج واالستامرات والتحليل االحصايئ باستخدام . 10

االستخبارات  جهاز  من  موظفاً   )14( فيها  شارك   ،SPSS برنامج 

العسكرية.

االحصايئ . 11 والتحليل  االحصايئ  العمل  منهجية  حول  تدريبية  دورة 

باستخدام برنامج SPSS، شارك فيها )17( موظفاً من وزارة األشغال 

العامة واإلسكان.

يف  العاملني  استهدفت  التي  التدريبية  األنشطة  عدد  اآليت  الشكل  ويوضح 

النظام اإلحصايئ الوطني خالل الفرتة 2014-2010. 

عدد األنشطة التدريبية

14

13

18

11

11

جانب من دورة تدريبية ملجموعة من طلبة جامعة القدس
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4.2 تعزيز العالقة مع الجامعات

بوليتكنك  جامعة  في  اإلحصائي  اليوم   1.4.2

فلسطين

بوليتكنك  جامعة  يف  إحصائياً  يوماً   ،2014 شباط  شهر  خالل  الجهاز  نفذ 

املجتمع  يف  اإلحصائية  الثقافة  وتعزيز  لنرش  »معاً  شعار  تحت  فلسطني 

الفلسطيني«، وذلك بحضور رئيس الجامعة ونوابه وعدد من أعضاء الهيئة 

املؤسسات  وبعض  الجامعيني،  رابطة  مجلس  عن  وممثلني  التدريسية، 

من  عدد  اليوم  تخلل  وقد  الطلبة.  من  كبري  وحشد  واألهلية،  الرسمية 

الجلسات العلمية املتخصصة التي تناولت مواضيع متنوعة منها: التعريف 

صنع  يف  اإلحصاء  أهمية  تواجهه،  التي  والتحديات  اإلحصايئ  بالنظام 

السياسات واتّخاذ القرارات، إضافة إىل عرض بعض املؤرشات اإلحصائية حول 

مواضيع الدميوغرافيا، والحسابات القومية، واإلسكان، والبيئة، والطاقة.  وقد 

خرج هذا اليوم بعدد من التوصيات التي تؤكد عىل أهمية تعزيز التعاون 

والرشاكة بني اإلحصاء والجامعات، وأهمية استخدام البيانات اإلحصائية يف 

العلمي.  وقد تم عىل هامش املؤمتر تنظيم معرض خاص اشتمل  البحث 

عىل مطبوعات الجهاز وإصداراته املتنوعة.

2.4.2 اليوم اإلحصائي في جامعة القدس

القدس حول  يف جامعة  وطنياً  يوماً  نيسان 2014،  الجهاز خالل شهر  نفذ 

الجامعة وأعضاء  الرسمية، وذلك بحضور رؤساء دوائر ومراكز  اإلحصاءات 

الهيئة التدريسية، وممثلني عن مؤسسات املجتمع املحيل وطلبة الجامعة.  

وقد ناقش املؤمتر ضمن جلسات علمية عىل مدار يومني عدداً من املحاور 

والواقع  الدميوغرايف،  والواقع  والالجئني،  بالقدس،  تتعلق  مواضيع  حول 

االجتامعي من حيث الصحة، والتعليم، والفقر، والبطالة، وظاهرة العنف، 

واالستيطان  واملياه،  واملناخ،  والبيئة،  اإلسكان،  حيث  من  الجغرايف  والواقع 

السياسات  رسم  يف  ودورها  االقتصادية  التنبؤات  إىل  إضافة  االقتصاد، 

االقتصادية.  وقد تخلل املؤمتر عرض فلم »عقدة العقد« الذي يجسد نضال 

العودة، كام تم عىل  الالجئني بحق  الفلسطيني ومعاناته، ومتسك  الشعب 

هامش املؤمتر تنظيم معرض خاص اشتمل عىل مطبوعات الجهاز وإصداراته 

املتنوعة.

جانب من فعاليات اليوم االحصايئ يف جامعة القدسجانب من فعاليات اليوم االحصايئ يف جامعة بوليتكنيك فلسطني
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5.2 حوار المنتجين والمستخدمين
البيانات  مستخدمي  مع  والتشاور  التنسيق  عىل  القائم  لنهجه  تجسيداً 

اإلحصائية من الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية ومؤسسات 

القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين والجامعات وغريها، ينفذ الجهاز، 

بشكل سنوي، برنامجاً خاصاً للحوار والتشاور مع املستخدمني، وذلك بهدف 

بيانات،  الجهاز من  الحصول عىل تغذية راجعة من املستخدمني ملا يوفره 

الجهاز تنفيذها، واإلعالن عن  التي ينوي  ومناقشة مؤرشات بعض املسوح 

نتائج بعض املسوح التي قام الجهاز بتنفيذها، األمر الذي يساعد يف الوقوف 

مبا  اإلحصائية  الربامج  تطوير  عىل  والعمل  الجهات  جميع  احتياجات  عىل 

هذا  ضمن   2014 العام  خالل  الجهاز  نفذ  وقد  االحتياجات.   هذه  يلبي 

الربنامج )20( نشاطاً ما بني ورشة عمل، واجتامع، ومؤمتر.

ويبني الشكل اآليت عدد األنشطة التي نفذها الجهاز يف إطار برنامج حوار 

املنتجني واملستخدمني خالل الفرتة 2014-2010.  

28
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عدد األنشطة

جانب من ورشة عمل حول القوى العاملة

جانب من ورشة عمل يف غزة

جانب من ورشة عمل حول الفقر - نابلس
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6.2 اإلحصاء واإلعالم
يويل الجهاز أهمية كبرية لوسائل اإلعالم بشتى أنواعها ملا لها من دور مهم 

ويحرص  اإلحصايئ،  الوعي  وزيادة  وتعميمها،  اإلحصائية  البيانات  نرش  يف 

الجهاز عىل التواصل معها بشتى الطرق والوسائل، سواًء من خالل تزويدها 

بالبيانات الصحافية التي يصدرها، أو عقد اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية، 

أو دعوتها إىل تغطية األنشطة والفعاليات التي ينظمها الجهاز.  وعىل مدار 

العام 2014، فقد بلغ عدد البيانات الصحافية التي تم إصدارها )183( بياناً 

صحافياً، إضافة إىل تنظيم ما يزيد عىل )226( لقاء إذاعياً وتلفزيونياً غطت 

مواضيع إحصائية متنوعة.
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7

عدد البعثات الفنية

7.2 البعثات الفنية
تعزيز  بهدف  وذلك  فنية،  بعثات   )7(  2014 العام  خالل  الجهاز  استقبل 

خاصة  فنية  بعثة  استقدام  تم  حيث  محددة،  مجاالت  يف  الجهاز  قدرات 

بالحسابات القومية، وبعثة خاصة بسجل األعامل اإلحصايئ، وأخرى خاصة 

باألسعار واألرقام القياسية، وبعثتي تقييم لربنامج عمل الجهاز 2014-2012، 

إضافة إىل بعثتني بخصوص الفقر.

خالل  الجهاز  استقبلها  التي  الفنية  البعثات  عدد  التايل  الشكل  ويوضح 

السنوات 2010-2014 يف مختلف املجاالت. 

الجمعة 2014/4/4 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة 6

في تقرير له عشية يوم الطفل الفلسطيني 

"اإلحصاء" : 47.1% من سكان فلسطين أطفال
رام الل���ه - "األيام": قال جهاز االحص���اء، إن عدد األفراد الذين 
تقل أعمارهم عن 18 س���نة يبلغ 2.08 مليون طفل أي ما نس���بته 
47.1% من مجموع الس���كان في فلسطين للعام 2013؛ 45.0% في 

الضفة الغربية و50.6% في قطاع غزة.
واس���تعرضت رئيس اإلحصاء عا عوض، خ���ال بيان صحافي، 
امس أوضاع الطفل الفلس���طيني عشية يوم الطفل الفلسطيني 
ال���ذي يصادف غ���دًا ويتضمن البي���ان عرضًا ألح���دث البيانات 
المتعلق���ة بواق���ع الطف���ل الفلس���طيني ف���ي مج���االت الواقع 
الديمغراف���ي والتعليم والثقافة، باإلضاف���ة إلى ظروف االطفال 

الذين هم بحاجة الى حماية خاصة.
وبلغت نس���بة األطفال دون س���ن الخامس���ة حوال���ي %14.8، 
واألطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات حوالي 13.0%، واالطفال 
في الفئة العمرية 10-14 س���نة حوال���ي 12.2% و7.1% في الفئة 

العمرية 15-17 سنة 
وتفيد البيانات أن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، 
حيث يبلغ متوسط عمر االناث عند الزواج األول في فلسطين 20.1 

عاما و24.6 عاما للذكور في العام 2012.
وبلغت نسبة االناث اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة 
حوالي 21.9% من إجمالي عقود الزواج في العام 2012  التي بلغت 
، بواقع 20.0% في الضفة الغربية و24.6% في قطاع 

َ
40,292 عقدا

غزة، فيما بلغت نس���بة االناث اللواتي تعرضن للطاق قبل بلوغ 
س���ن الثامنة عش���رة 9.7% من اجمالي وقوعات الطاق في العام 
2012 الت���ي بلغ���ت 6,574 واقعة طاق، بواق���ع 8.9% في الضفة 

الغربية و10.7% في قطاع غزة.

أمراض الجهاز التنفسي السبب الرئيس في 
وفيات الرضع 

وأش���ارت بيانات وزارة الصح���ة عام 2012 أن الس���بب الرئيس 
لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي 
36.7% بواق���ع )35.6% للذكور و38.0% لإلناث(، تليها اس���باب 
ما قبل الوالدة الخدج ونقص الوزن بنس���بة 17.5% بواقع )%19.4 

للذك���ور و15.4% لإلناث(، ومن ثم التش���وهات الخلقية بنس���بة 
14.1% بواقع )13.5% للذك���ور و14.8% لإلناث(، وحل في المرتبة 
الرابعة أمراض القلب بنس���بة 9.0% بواقع )8.2% للذكور و%9.8 

لإلناث(. 
أما فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت 
بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن السبب 
الرئي���س المؤدي للوفاة تمثل في األم���راض المتعلقة  بفترة ما 
قبل الوالدة بنسبة 53.8% بواقع )52.8% للذكور و54.9% لإلناث(.

تسرب أعلى بين الذكور في المرحلة االساسية
وبلغ ع���دد طلبة الم���دارس في الع���ام الدراس���ي 2013/2012 
في دولة فلس���طين حوال���ي 1.136 مليون طال���ب وطالبة منهم 
حوال���ي 990 الف طالب وطالبة في المرحلة األساس���ية و146 الف 
طالب وطالب���ة في المرحلة الثانوية، في حي���ن بلغ عدد االطفال 
الملتحقين في رياض االطفال في نفس العام الدراس���ي حوالي 

111 الف طفل وطفلة.
وبلغت نسبة التس���رب في مرحلة التعليم األساسي في العام 
الدراس���ي 2012/2011 حوالي 0.9% بين الذكور مقابل 0.5% بين 
اإلن���اث.  وفي المرحل���ة الثانوية بلغت هذه النس���بة 2.4% بين 

الذكور مقابل 2.5% بين اإلناث.
أما عن الرس���وب، فقد بلغت نسبة الرس���وب للذكور في مرحلة 
التعليم األساس���ي 1.3% في العام الدراسي 2012/2011؛ مقابل 
1.0% لإلناث. وكانت نس���بة الرسوب في مرحلة التعليم الثانوي 

1.1% للذكور مقابل 0.8% لإلناث في نفس العام الدراسي.

األطفال يقضون في انشطة التعلم 
ما معدلة سبع ساعات يوميا

وأشارت بيانات مسح استخدام الوقت 2013/2012 ان االطفال في 
الفئة العمرية )10-17( س���نة يقضون ما معدله ست ساعات و56 
دقيقة يوميا في انش���طة التعلم )االلتحاق بالصفوف الدراسية، 
اتمام الواجبات الدراس���ية البيتية، الدراسة لامتحانات( بواقع 7 

ساعات و19 دقيقة لاناث مقابل 6 ساعات و33 دقيقة للذكور في 
نفس الفئة العمرية.  اما فيما يتعلق بالقراءة خارج نطاق انشطة 
التعل���م فقد اظهرت البيان���ات ان االطفال الذك���ور لنفس الفئة 
العمري���ة يقضون ما معدله 35 دقيقة في القراءة )قراءة الصحف 

والمجات( مقابل 45 دقيقة تقضيها اإلناث في هذا النشاط.

أطفال في سوق العمل
وأوض���ح البي���ان أن 3.5% من إجمالي عدد األطف���ال في الفئة 
العمرية 10-17 س���نة هم أطفال عاملون س���واء بأجر أو بدون أجر 
خال العام  2013 يتوزعون بواقع 4.9% في الضفة الغربية و%1.4 
في قطاع غزة، ومن الواضح أن نس���بة األطفال الذكور المنخرطين 
ف���ي العمل أعلى من االناث؛)6.5% أطف���ال ذكور مقارنة ب� %0.3 

من األطفال إناث(.
وبلغت نس���بة األطفال الملتحقين بالمدرس���ة ويعملون %1.6 
بواقع 2.5% ف���ي الضفة الغربية و0.3% ف���ي قطاع غزة، وبلغت 
3.1% بين االطفال الذكور الملتحقين بالمدرسة مقابل 0.2% بين 

اإلناث.
في حين بلغ معدل األجر اليومي بالشيكل لألطفال 10-17 سنة 
العاملين كمس���تخدمين بأجر 49.7 ش���يكل، وبلغ معدل ساعات 
العمل األس���بوعية لألطفال العاملين 44.5 س���اعة عمل أسبوعيًا 

خال العام 2013.

أطفال غزة أكثر فقرًا من أطفال الضفة الغربية
 ألنماط 

َ
بل���غ  مع���دل الفق���ر بين األس���ر الفلس���طينية وفق���ا

االس���تهاك 20.7% في الع���ام 2011 بواق���ع )14.5% في الضفة 
الغربية و32.6% في قطاع غزة(، وش���كل األطفال الذين يعانون 
م���ن حالة الفق���ر ما نس���بته 27.2% من مجموع األطف���ال؛ بواقع 
18.5% في ال�ضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة لنفس الفترة. 
كما ياحظ ارتفاع الفقر بين أس���ر قطاع غزة التي لديها أطفال؛ 
بواقع 56.5% من إجمالي األس���ر الفقيرة لديه���ا أطفال، مقابل 

43.5% في الضفة الغربية.

ضمن فعاليات األسبوع الوطني الثالث لمراقبة الطيور

محاضرات خضراء في بيت لحم وجوالت
بمحطة التحجيل و"اإلنشائي العربي" بأريحا

بيت لحم � "األيام":  تواصلت فعاليات األس���بوع الوطني 
الثال���ث لمراقب���ة الطي���ور وتحجيلها، بمحاض���رات حول 
التوعية البيئية في بيت لح���م وجوالت بمحطة التحجيل 

وزيارة "االنشائي العربي" في أريحا 
واس���تقبلت مدينتا بيت لح���م وأريحا عش���رات الطلبة 
والباحثي���ن والوف���ود األجنبية، الذين قدموا لمش���اهدة 
أس���راب الطيور وطرق دراس���تها، والتعرف إلى أسمائها 
العلمية والش���عبية، واالس���تماع إلى شرح حول أهميتها 

للبيئة والتنوع الحيوي وما يتهددها من أخطار.
ففي أريحا، احتش���د العشرات من الطلبة والباحثين في 
محطة مراقب���ة للطيور أقامها "التعليم البيئي"، بالتعاون 
مع مؤسس���ة SEEN األوروبية، على أرض جمعية المشروع 
اإلنشائي العربي، بمشاركة مدير عام المصادر الطبيعية 
في س���لطة ج���ودة البيئ���ة د.عيس���ى ع���دوان، والمدير 

التنفيذي للمركز سيمون عوض.
وذكر عوض أن فعاليات األسبوع  الثالث تسعى إليصال 
رسالة بيئية لجهات االختصاص والمواطنين، للتنبيه إلى 
األخطار التي تتعرض لها البيئة، وانعكاس���ات ذلك على 

التنوع الحيوي. 
فيما أكد د. عدوان أهمية وجود محطات لدراسة الطيور 
وهجرتها، لما لهذه الكائنات من دور في التوازن البيئي.

وتجول طلبة "الكلية األهلية" في المحطة، وتعرفوا على 
أنواع الطي���ور المهاجرة، والتنوع الحي���وي بين النباتات 
والحيوان���ات في اإلقلي���م الجاف، الذي تمت���از به محطة 
مراقبة الطيور في أريحا، واإلقليم المتوس���ط التي تتمتع 
به محط���ة طاليتا قومي في بيت جاال الت���ي زاروها مطلع 

العام الحالي.
وشاهد الطلبة عدًدا كبيًرا من الطيور المحجلة، باإلضافة 
إل���ى العديد من الطيور المهاجرة التي حلقت في س���ماء 
المنطقة. وانتقلوا بعدها إلى المشروع اإلنشائي العربي، 

وتعرفوا على طرق تصنيع األلبان واألجبان.

وقالت الطالبة كرمل عودة: إنها تعرفت على عالم جديد 
بالنس���بة لها، كما التقت بالوفد البولندي، واستمعت إلى 
ش���رح من البروفيسور وعالم الطيور بوسيه، وتعرفت على 

العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي تعبر فلسطين.
وأش���ارت المعلم���ة وفاء الس���عد إل���ى أن الرحلة فرصة 
مفيدة لتقريب الطلبة من البيئة، وهي درس عملي تناول 
طبيعة الكائنات الحية الموج���ودة في بادنا، وأهميتها 

للتوازن البيئي.
وفي الس���ياق، اس���تقبل "التعليم البيئي" طالبات بنات 
بيت جاال الثانوية، وقدم الباحث رياض أبو س���عدى شرحًا 
عن الطيور التي تعبر سماء فلسطين خال موسم الهجرة، 
وراقبت الطالبات مجموعات منها كانت على حافة بركة ماء 

شيدها المركز لجذبها. 
كم���ا تجولن ف���ي الحديق���ة النباتية التابع���ة للمركز، 
وتعرف���ن عل���ى نب���ات العنصل البح���ري، والث���وم البري، 
والخ���ردل، واللوف، وقرن الغزال، والعش���رات من أش���جار 
فلسطين األصلية كالزيتون، والبلوط، والبطم، والسريس، 

والسويد.
وانتقل���ت الزائرات إلى متحف التاري���خ الطبيعي الذي 
يضم أكثر من 2500 عينة م���ن الحيوانات، والتي تنتمي 
إل���ى فلس���طين التاريخي���ة، وتعرف���ن على أب���رز الطيور 
المنحطة كطائر البلبل أصفر العجز، وأبو الحناء، والوطواط، 

وعصفور الشمس الفلسطيني.
يذك���ر أن مركز التعلي���م البيئي/ الكنيس���ة اإلنجيلية 
اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة، ينظم وبالتعاون 
مع س���لطة جودة البيئة هذا األس���بوع في تقليد س���نوي 
جاء بمبادرة المط���ران د. منيب يونان، رئيس الكنيس���ة 
اإلنجيلي���ة اللوثرية، بهدف دق ناقوس الخطر لما تعانيه 
البيئة م���ن تحديات يتس���بب بها االحت���ال، إلى جانب 
تسليط الضوء على الممارسات المجتمعية غير الصديقة 

للبيئة.

مؤسسة "تامر" تطلق حملة لتشجيع القراءة في قلقيلية
قلقيلية - "األيام: أطلقت مؤسس���ة تامر للتعليم المجتمعي، 
في قلقيلية، أمس، حملة لتش���جيع القراءة تحت شعار "القراءة 
طبع وطابع"، بحضور المؤسس���ات الشريكة واللجنة التحضيرية 

للحملة.
وبينت مؤسس���ة "تامر" أن إطاق الحملة تم من خال نش���اط 
يركز على فك���رة الطوابع البريدية وما تحمل���ه من رمزية عالية 
متعلقة بالثقافة الفلس���طينية، عن طريق إنتاج طابع بريدي ما 

لكل مشارك يعبر عن الهوية الفلسطينية.
وأش���ارت إلى أن منسقة المؤسس���ة غادة عبد العال افتتحت 
الفعالية مش���يدة بالجه���ود التي بذلتها اللجن���ة التحضيرية 
للحملة ومس���اهمتها في نشر بذور المعرفة، وأشارت إلى اإلرث 

الثقافي الفلسطيني الذي يحمله شعار الحملة.
ونوه���ت إلى م���رور 25 عاما على إنش���اء المؤسس���ة "في ظل 
الش���راكة الوطنية التي امتدت خال هذه األعوام والتي سعت 
إلى خلق موروث ثقافي فلس���طيني يؤكد وجودنا وبأننا ش���عب 

يستحق الحياة".
من جهته، دعا ممثل محافظ قلقيلية محمد خضر إلى ضرورة 
أن تك���ون القراءة ع���ادة متأصلة في الحي���اة اليومية وجزءا من 

البرنامج اليومي لما لها من دور في تنمية الفكر والشخصية.
بدوره، أكد مدير التربية والتعليم يوسف عودة ضرورة تنمية 
مه���ارة القراءة لدى الطلب���ة عبر العديد من األنش���طة الداعمة 
للمنه���اج الفلس���طيني، مش���يرا إل���ى أهمية الق���راءة في بناء 
الش���خصية وزيادة المعارف والمهارات وتنمية مخزون الثقافة 

لدى طلبة المدارس.
وعرض مشرف قس���م الطفل في مكتبة بلدية قلقيلية مقداد 
شبيطة نبذة عن تاريخ فلسطين في طوابع البريد، وترك الفسحة 
لألطفال للتأمل فيما سيبدعون في رسم وتصميم طوابع بريدية 
تعكس الثقافة الفلسطينية، علما أن هذه الطوابع ستعرض في 
معرض الرسومات الذي س���ينظم ضمن فعاليات حملة تشجيع 

القراءة في مكتبة بلدية قلقيلية، الخميس المقبل.

حقوق المعاقين في لوحات فنية 
بمدرسة راس الواد شرق بيت لحم

بيت لحم – "األيام": نظمت ش���بكة متابعة األشخاص ذوي اإلعاقة في مدينة 
بيت لحم، سلسلة فعاليات استكمااًل لأليام المفتوحة في المدارس، خصصت 
لمدرسة راس الواد األساسية في زعترة شرق بيت لحم، وذلك بمشاركة أعضاء 

الشبكة عضو المناصرة أحمد مطير وإبراهيم برناط مدير مؤسسة ستارت.
وتخلل اليوم عدة فقرات تمثلت في رس���م جداريات على أس���وار المدرسة، 
تمثل���ت حول حقوق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة لطاب المدرس���ة، وتأتي هذه 

األنشطة ضمن فعاليات الشبكة للعام2014.
فيما يش���ار الى أن ش���بكة متابعة األش���خاص ذوي اإلعاقة أقامت على مدار 
العامين 2013-2014 العديد من النش���اطات الترفيهية والتوعوية في العديد 
من المؤسسات والمدارس، ضمت فعاليات ومعارض للرسوم واألعمال اليدوية 

ومنتجات لألشخاص ذوي اإلعاقة.
كما تقوم الش���بكة بالتعاون مع البلديات والمجالس القروية ومحافظة بيت 
لحم لعمل ودراس���ة آليات تس���هيل حركة المعاقين ف���ي المجتمع والمرافق 
العامة وعمل الندوات والمطالبة بتطبيق القوانين لدمج المعاقين في المجتمع.

من جهتها، ش���كرت مديرة مدرس���ة راس الواد رائدة ديرية المشاركين من 
أعضاء ش���بكة متابعة األش���خاص ذوي اإلعاقة على تنظيم الفعاليات لما لها 

من أهمية في إيصال الرسائل حول تسهيل دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع.

تكريم األسير المحرر 
إسماعيل أبو الوفا في جنين

جني���ن - "األي���ام": كرم نادي األس���ير 
المحرر اسماعيل عبد الباقي أبو الوفا من 
جنين. وش���ارك في الحف���ل ممثلون عن 
اللجنة الش���عبية إلطاق س���راح األسرى 
ولجنة أهالي األسرى واألسرى المحررون.

واعتب���ر مدير النادي ف���ي جنين راغب 
أب���و دياك، أن الزي���ارة والتكريم  يأتيان  
في إطار التواصل مع األس���رى المحررين 

وتقديرًا ووفاء لنضالهم.
ودعا علي أبو خضر رئيس لجنة أهالي 
األسرى األسرى المحررين إلى بذل المزيد 
من الجهود في سبيل إبقاء صوتهم عاليا 

وقضيتهم على سلم األولويات.
بدوره، ثم���ن أبو الوفا دور المؤسس���ات 
العاملة في مجال األس���رى ونادي األس���ير 
عل���ى االهتم���ام باألس���رى داخل س���جون 
االحت���ال اإلس���رائيلي من خ���ال تفعيل 
قضيتهم بكل ما من ش���أنه التخفيف من 
معاناتهم. وسلم المشاركون في التكريم 
درع العهد والوفاء لألسير المحرر اسماعيل 

وعائلته وذلك تقديرًا لنضالهم.

الرئيس يتسلم التقرير
السنوي لديوان الرقابة

رام الله - "وفا": تس���لم الرئيس محمود عباس، مس���اء أمس، التقرير السنوي لديوان 
الرقابة المالية واإلدارية للعام 2013، وذلك خال اس���تقباله وفد الديوان برئاسة سمير 
اب���و زنيد رئيس ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية، في مقر الرئاس���ة برام الله، بحضور 

رئيس ديوان الرئاسة حسين األعرج.
واطلع ابو زنيد، الرئيس على نتائج التقرير السنوي، وأبرز مؤشراته، واإلنجازات التي 
حققها الديوان على الصعيد الرقابي سواء على المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، 
مشيرًا إلى أن التقرير أظهر كذلك تحسنا في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام، واألداء 

الرقابي فيها، مع التأكيد على ضرورة تطويرها بشكل مستمر.
وأوض���ح ابو زنيد أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عمل ديوان الرقابة، أبرزها 

االستقال المالي واإلداري.
وأكد الرئيس دعمه الكامل لعمل ديوان الرقابة، مشددا على أن الجميع تحت القانون 

سواسية.

مجدالني: حملة الحكومة اإلسرائيلية 
التحريضية إفالس سياسي

رام الل���ه - "وف���ا": أكد األمين الع���ام لجبهة النضال الش���عبي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، أن سياس���ة االبتزاز اإلس���رائيلي 
الت���ي يعبر عنها أركان الحكومة اإلس���رائيلية المتطرفة والتي يتزعمها وزير 
االقتص���اد نفتال���ي بين���ت، بمثابة إفاس سياس���ي ودليل عل���ى تخبط هذه 

الحكومة المتطرفة.
وأضاف مجدالني، خال ترأس���ه اجتماع قيادة س���احة الضف���ة الغربية في 
مكتب الجبهة بالبيرة، أمس، إن التهديدات اإلسرائيلية عبر سيناريو اعتقال 
الرئيس أو إبعاده أو إضعاف الس���لطة تمهيدا النهيارها بضغوط اقتصادية، 

سينعكس سلبا على حكومة بنيامين نتنياهو وعلى الشعب اإلسرائيلي.
وأش���ار إلى أهمية تعزيز وتصليب الموقف الفلس���طيني عبر خطة واضحة 
المعال���م، تب���دأ بمؤتمر وطني للمقاومة الش���عبية بالموازاة م���ع إطاق حملة 

دبلوماسية لمحاصرة إسرائيل في كافة المحافل الدولية.
وناقش االجتم���اع آخر التط���ورات التنظيمية والتحضي���رات لعقد اجتماع 
اللجنة المركزية للجبهة، حيث أش���ار عضو المكتب السياسي سكرتير ساحة 
الضفة محمد العطاونة إلى أن الجبهة وضعت خطة عملها وتحركاتها لتنفيذ 
برنامجها وأنش���طتها في مختلف محافظات الضفة، لانخ���راط في المقاومة 

الشعبية بمواجهة كافة اإلجراءات التصعيدية اإلسرائيلية.

عشراوي تتسلم في بوسطن 
جائزة للمواطنة العالمية 

واش���نطن - "وفا": تس���لمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير حنان 
عش���راوي جائزة 'جاين ماير' للمواطنة العالمية م���ن جامعة 'تافتس' ومعهد 

القيادة العالمية التابع لها في بوسطن في الواليات المتحدة األميركية.
وأوضحت دائرة الثقافة واإلعام في منظمة التحرير، في بيان صحافي، أمس، 
أن الجائزة جاءت تقديرا إلسهامات عشراوي في تحقيق إنجازات على مستوى 

العالم، وتعزيزا لقيم حقوق اإلنسان والحقوق المدنية.
وألقت عشراوي بعد حفل توزيع الجوائز محاضرة في الحرم الجامعي بعنوان 

'فلسطين وحتمية السام: أنماط متكررة وديناميات التحول'.
من جهة أخرى، ش���اركت عش���راوي في العديد من الفعاليات التي تنظمها 
مبادرة الشرق األوس���ط في كلية هارفرد كيندي، وقدمت محاضرة بعنوان: 'ما 
وراء الفرصة األخيرة: التحديات التي تواجه تحقيق السام بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين'.

قبرص: المصور فادي العاروري 
يعرض "الحياة في مناطق ج"

قبرص - "وف���ا": عرض المصور الفلس���طيني فادي العاروري 30 ص���ورة تحت عنوان 
'الحياة اليومية في مناطق ج'، قبيل افتتاح فعاليات األمس���ية الفلسطينية في جامعة 

شرق البحر األبيض المتوسط بمدينة 'فامغوست' في قبرص.
وافتت���ح اتحاد مجلس الطلبة الفلس���طينيين في الجامعة مع���رض العاروري، لعرض 
المشاكل اليومية التي يعانيها المواطن الفلسطيني جراء ممارسات االحتال، ولحشد 
رأي عام مناصر للقضية الفلسطينية، وعكست الصور معاناة السكان باللونين األبيض 

واألسود، وصمودهم في أراضيهم، رغم إجراءات االحتال الرامية لتهجيرهم.
وقال العاروري: 'إن المعرض فرصة لعرض جانب مهم من حياة المجتمع الفلسطيني، 
ك���ون أراضي 'ج' تعتبر األكبر مس���احة في الضف���ة الغربية المحتل���ة، وخاضعة تحت 
الس���يطرة اإلسرائيلية، والمصاعب الكثيرة التي يعاني منها المواطنون هناك'، مشيرا 
إل���ى أن تنظيم المعرض يأتي بدعوة من اتحاد الطلبة في الجامعة التي تضم قرابة 14 

الف طالب من مختلف الجنسيات العربية والدولية'.
وعق���ب افتتاح المعرض، بدئت فعاليات األمس���ية الفلس���طينية بمش���اركة الفنان 
الفلس���طيني عاء عزام، الذي ش���ارك بفقرة فنية عكست الموروث الفلسطيني بالشعر 

والدبكة والعرس الفلسطيني التقليدي.
وقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة حاتم دوابش���ة في كلمته 'إن الش���عب الفلسطيني 
تواق للحياة واألمس���ية التي تنظم س���نويًا في الجامعة، تهدف إل���ى توطيد عاقات 
الطلبة بغيرهم، وعكست صورة جميلة عن الشعب الفلسطيني بعرض موروثه الثقافي 

واالجتماعي، والتركيز على تداعيات االحتال على كل جوانب حياتهم اليومية'.

عّمان: بحث ترتيبات عقد اجتماع 
اتحاد الصحافيين العرب في فلسطين

عم����ان - "وفا": بح���ث االجتماع التش���اوري التحضيري 
التح���اد الصحافيين الع���رب في مقر نقاب���ة الصحافيين 
األردنيي���ن، الترتيبات واإلجراءات لعق���د اجتماع األمانة 

العامة لاتحاد في فلسطين في أيار المقبل.
وأوضحت نقابة الصحافيين، أمس، أن هذا االجتماع 
جاء تنفيذا لقرار المكت���ب الدائم التحاد الصحافيين 
العرب ف���ي اجتماعه األخير في الكويت في تش���رين 
الثان���ي الماض���ي، بعق���د االجتماع المقب���ل في دولة 
فلس���طين، حيث أك���د المجتمعون عق���ده في موعده 
المق���رر في مدينة رام الل�ه، كما س���يعقد على هامش 
االجتم���اع مؤتمر التح���اد الصحافيين الع���رب لدعم 
فلسطين، بحضور عدد من الصحافيين العرب وممثلين 
عن االتحاد الدولي للصحافيين، والمنظمات اإلقليمية 

العربية والدولية.
وأش���اد الحض���ور بإعادة فت���ح مقر نقاب���ة الصحافيين 

الفلس���طينيين في القدس، مشيرين إلى أن هذه الخطوة 
تشكل أهمية بالغة في عودة النقابة إلى مقرها الرئيس، 

الذي تم بدعم مشكور من نقابة الصحافيين العراقيين.
وثم���ن النائ���ب األول لرئي���س االتح���اد مؤي���د الامي 
التس���هيات والجهود التي بذلتها نقاب���ة الصحافيين 
األردنيين، إلنجاح هذا االجتماع، معبرًا عن تقدير االتحاد 

لنقابة الصحافيين األردنيين على جهودها.
وحض���ر االجتماع نقيب الصحافيي���ن العراقيين، نائب 
رئي���س االتحاد ط���ارق المومن���ي، ونقي���ب الصحافيين 
األردنيي���ن، األمين الع���ام لاتحاد حات���م زكريا، ورئيس 
لجن���ة الحريات في االتحاد عب���د الوهاب زغيات، ورئيس 
لجنة الموارد في االتحاد عدنان الراش���د، بحضور وفد من 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين ضم كا من نائب نقيب 
الصحافيي���ن ناصر أبو بكر، وعضو األمانة للنقابة موس���ى 

الشاعر.

"تربية أريحا" و"مركز الطفل" يبحثان
تشكيل كورال موسيقي من الطلبة

أريحا � "األيام": بحث مدير التربية والتعليم في محافظة أريحا واألغوار محمد 
الحواش، أول من أمس، مع مدي���رة مركز الطفل في المحافظة، نادرة المغربي، 
إمكانية التعاون في تنمية المواهب الفنية لطلبة المدارس، من خال تشكيل 

كورال موسيقي من الطلبة.
وأش���ار الحواش إلى أن هذا الهدف يتقاطع مع عم���ل التربية والتعليم في 
السعي الدؤوب لتنشئة األجيال وتربيتها على األخاق الحسنة وتنمية جوانب 
اإلبداع والشخصية لديها، باإلضافة إلى تلقيها التعليم األكاديمي والتدريب 

الازم من اجل إيجاد جيل واع ومتعلم وقادر على بناء الدولة الفلسطينية.
بدورها، أش���ارت المغرب���ي إلى أن مركز الطفل يس���عى إليجاد نواة حقيقية 
لتنمية المواهب الفنية لدى األطفال، وذلك من خال إعطائهم التدريب الفني 

الازم، وعلى أيدي متخصصين.
واضافت: نحن في مركز الطفل نس���عى لتش���كيل كورال موس���يقى هادف، 
يمكن من خاله اكتشاف أصوات ومواهب األطفال في محافظة أريحا، وتقديم 

العروض الفنية المميزة وإحياء المناسبات الوطنية.
وف���ي االجتماع ت���م بحث جميع الترتيب���ات الازمة من اجل إنش���اء الكورال 
الموسيقى ابتداء من اختيار الطلبة الموهوبين، وتدريبهم وانتهاء بتشكيل 

كورال جاهز للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية والتربوية.

مناقشة برنامج فعاليات
 يوم األسير في الخليل

الخليل - "األيام": عقد في محافظة الخليل اجتماع مركزي تش���اوري، بخصوص اإلعان 
عن فعاليات يوم األسير الفلسطيني والذي يصادف 17 من الشهر الجاري. 

وأكد كل من وزير شؤون األسرى عيسى قراقع ورئيس نادي األسير قدورة فارس على 
أن خطوة الرئيس  محمود عباس ابو مازن باالنضمام إلى المعاهدات التي تتعلق بأسرى 
الحرب وتحديدا اتفاقيات جنيف هو اس���تحقاق مهم للش���عب الفلس���طيني واألسرى 
داخل الس���جون، داعين إلى حش���د  كل الطاق���ات من أجل دعم األنش���طة والفعاليات 

الخاصة باألسرى على كافة المستويات المحلية والدولية. 
واتفق المجتمع���ون على أن تكون جميع األنش���طة والفعاليات الوطنية بالش���راكة 
لضم���ان نجاحها بحيث تليق بمس���توى نضاالت أبناء ش���عبنا، إضافة إلى التنس���يق  
للقاءات دولية تتم بالتعاون مع المؤسس���ات الحقوقية والقانونية وإعداد خطوة  لدعم 
األس���رى في خطواتهم االحتجاجية التي من الممكن أن تبدأ الشهر المقبل، وأن يكون 

هناك اجتماعات دورية كل عدة أشهر لتقييم التضامن الشعبي مع األسرى.  
وناقش المجتمعون قضية اس���تحقاقات األس���رى المحررين، وضرورة تنفيذ القانون 

المتعلق بهم بأسرع وقت ممكن.
وجاء هذا االجتماع المركزي والذي يعقد س���نويا بمناس���بة يوم األسير الفلسطيني 

لوضع البرنامج النهائي إلحياء هذا اليوم الوطني. 
وجرى اللقاء بحضور مدراء فروع المحافظات في وزارة ش���ؤون األس���رى ونادي األسير، 
إضافة إلى رئيس لجنة أهالي األس���رى في المحافظة عبد الرحيم سكافي وممثلين عن 

لجنة األسرى المحررين في المحافظة.

الجالد يطلع وفدًا 
برلمانيًا ألمانيًا على 

النظام القضائي
رام الله - "األيام": أطلع رئيس المحكمة 
العلي���ا، رئي���س مجلس القض���اء األعلى 
القاضي فريد الجاد في مكتبه برام الله، 
أمس وف���دا برلمانيا ألمانيا م���ن اللجنة 
القانوني���ة لبرلمان والية ش���مال الراين 
- ويس���تفاليا، برئاس���ة رئيس اللجنة د. 
روبرت أورث، بحضور مس���ؤول الش���ؤون 
السياسية من مكتب الممثلية األلمانية 
ايكي بولث باش، عل���ى النظام القضائي 

في فلسطين.
وهدف االجتم���اع للتعرف إلى تركيب 
وصاحيات النظام القضائي الفلسطيني.
وأبدى الوفد إعجاب���ه بالتطور الحاصل 
الفلس���طيني،  القضائي  النظ���ام  عل���ى 
معربا عن استعداده ألي تعاون من شأنه 

تطوير العمل القضائي بين الجانبين.

األسير مسلمة ثابت يدخل 
عامه الـ 12 في األسر

رام الله - "األيام": دخل األسير مسلمة 
عبد الله ثابت أمس عامه ال� 12 في سجون 

االحتال.
وبين���ت مفوضية التعبئ���ة والتنظيم 
لحركة فت���ح، في بيان أمس، أن األس���ير 
ثابت ولد في العام 1966 في قرية رامين 
واعتقلته قوات االحتال في العام 2002 
وحكمت عليه حكما جائرا 25 س���نة حيث 
كان مس���لمة عل���ى مقاعد الدراس���ة في 
جامعة النجاح الوطني���ة وكان عضوا في 
قي���ادة منظمة الش���بيبة الفتحاوية في 
فلس���طين وعضو هيئة ادارية لش���بيبة 
النجاح لم يستس���لم مس���لمة لاحتال 
واكمل دراس���ته الجامعي���ة البكالوريس 
واالن يكم���ل دراس���ته العلي���ا تخصص 

دراسات اسرائيلية. 
واك���دت المفوضية ف���ي بيانها حرية 
جميع اسرانا البواسل من سجون االحتال 
مؤك���دة أن حريتهم هي م���ن االهداف 
الثابت���ة التي لن تتخلى عنه���ا القيادة 
اعتقال  بيان ذكرى  الفلسطينية وتطرق 

االسير مسلمة ثابت لسيرته الذاتية.

طوباس: يوم فرح ومرح لألطفال
بمدرسة عين البيضاء إحياء ليومهم

طوب���اس - "األيام": أحيت ش���بكة حماي���ة الطفولة في 
محافظ���ة طوب���اس واألغوار الش���مالية، وبالتنس���يق مع 
الشبكة الفلسطينية المستقلة لحقوق الطفل، أمس، يوم 
الطفل الفلسطيني، والذي يصادف السابع من نيسان من 
كل عام، بتنظيم يوم فرح ومرح لألطفال في مدرس���ة عين 

البيضاء األساسية.
وق���ال القائمون على ه���ذا اليوم، إنه اس���تهدف طلبة 
المرحل���ة األساس���ية، وتخللت���ه العدي���د م���ن الفقرات 
الترفيهية والمس���رحية الموجهة نح���و تعليم األطفال 
أسس التعامل مع األسرة والمدرسة والمجتمع والتعريف 

بحقوق الطفل.
وأقيم االحتفال برعاية ومشاركة المحافظ، العميد ربيح 
الخندقج���ي، وبحضور مدراء وموظف���ي التربية والتعليم، 
والش���ؤون االجتماعي���ة، والعم���ل، والداخلية، والش���ؤون 
المدنية، ورؤس���اء الهيئات المحلية في األغوار الشمالية، 
واالتحاد العام للم���رأة، وجمعية طوباس الخيرية، ودائرة 
تنمي���ة الم���رأة والطف���ل، باإلضاف���ة إلى ممث���ل الحركة 

العالمية للدفاع عن األطفال، سامر عجعج.
وبين الخندقجي، في كلمته أن االستثمار بالطفل يكون 
بتعزي���ز دوره وتش���جيع إبداعاته ومواهب���ه، وتوجيهه 
باالتجاه الصحيح الستكش���اف نفس���ه، حتى يكون قادرا 
على رس���م مس���تقبله نحو األفضل، إل���ى جانب تحصيله 
العلم���ي ال���ذي يتكام���ل مع تل���ك المه���ارات في صقل 

شخصية ومس���تقبل الطفل الفلسطيني، وتمكينه من أن 
يعي���ش حاضره بفرح دون معان���اة أو تكبد متاعب الحياة 

مبكرا.
وألق���ت الطالبة الن���ا صوافطة، كلمة األطف���ال، فطالبت 
بإقرار القوانين والتش���ريعات التي تحم���ي الطفولة من 
العمال���ة المبكرة، وتعزيز المش���اركة الفاعل���ة لهم في 
األمور التي تخصهم، ووقف االستغال االقتصادي لهم، 
وتهيئ���ة المرافق الترفيهية والحدائق لتكون متنفس���ا 

لهم، وبما يمكنهم من الخروج من ضغط الدراسة.
وطالب���ت صوافط���ة، المجتمع الدولي بتوفي���ر الحماية 
ألطفال فلسطين من إجراءات االحتال، مستعرضة تقرير 
الحركة العالمي���ة للدفاع عن األطفال، والذي يش���ير إلى 
تزاي���د كبير في اعتق���ال وتوقيف واس���تجواب االحتال 
لألطف���ال على الحواجز وفي المعتقات، إضافة إلى إصابة 
واستشهاد العديد منهم خال األعوام القليلة الماضية.

وعرض خ���ال االحتفالي���ة، عرض مس���رحي يحث على 
تنظيم األطفال لوقتهم في الدراس���ة واللعب، واالبتعاد 
عن العادات الس���يئة، والتمس���ك بمقاعد الدراسة، وحث 
أولياء األمور على االهتمام بأبنائهم ومتابعة تصرفاتهم 

وتوجيههم نحو األفضل.
وقدم���ت منظمة االحتفالي���ة، الهداي���ا لألطفال الذين 
تفاعلوا مع أغاني األطفال واألغاني الوطنية وسط مشاركة 

كبيرة.

مشاركون في االجتماع التشاوري.
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"العمل الزراعي" يشرع بتنفيذ مشروع 

"النضال من أجل األرض" في األغوار

رام الل���ه � ب���دأ اتحاد لج���ان العمل 

الزراعي العمل على مش���روع  "النضال 

م���ن أج���ل األرض: الدفاع ع���ن حقوق 

إل���ى  الوص���ول  ف���ي  الفلس���طينيين 

أراضيه���م ف���ي غ���ور األردن" الممول 

م���ن مؤسس���ة مديك���و الدولي���ة، من 

خ���ال التواصل مع المس���تفيدين من 

المشرروع، حيث س���يتم توريد أشتال 

نخيل وش���بكات ري وأس���مدة عضوية 

لخمس���ة مزارعين في قرية مرج نعجة 

باألغوار، ل���كل مزارع 3 دونمات ليصبح 

االجمالي 15 دونم )240 فسيلة نخيل(.

وأوض���ح العمل الزراع���ي في بيان 

أصدرته، أمس، أن المش���روع يهدف 

إل���ى دع���م صم���ود المزارعي���ن في 

منطق���ة األغ���وار وخاصة ف���ي مرج 

نعج���ة، وذلك من خال دع���م زراعة 

المحاصي���ل المس���تدامة مثل زراعة 

النخي���ل، وتثبي���ت المزارعي���ن في 

أراضيهم وع���دم تحولهم إلى عمال 

في المستوطنات "اإلسرائيلية" التي 

تلتهم أراضيهم تدريجيًا وتستغل 

ق���وت أبنائه���م وعائاته���م. كم���ا 

يهدف المشروع إلى زراعة األصناف 

التي تتحمل ملوح���ة المياه وملوحة 

جانب من المشروع.

التربة مثل أشجار النخيل التي تدر 

 وتعمل على تنمية مس���تدامة 
ً
دخا

للعائات المستفيدة.

يشار إلى أن قرية مرج نعجة تبعد 

عن الخط األمني واألس���اك الشائكة 

1948 أكثر من ثلثي مس���احة األرض، 500 مترا، والت���ي التهمت منذ عام 

وذل���ك ف���ي ترس���يم الح���دود بين 

"إس���رائيل" واألردن وه���ي األراضي 

التي كانت في السابق محاذية لنهر 

األردن، ويقس���مها ش���ارع "90" إلى 

حس���ب اتفاقية أوس���لو وهو القسم قسمين، القسم الشرقي منطقة "ب" 

المس���موح فيه البناء ش���فهيًا دون 

أذن ترخي���ص م���ن اإلدارة المدنية 

الغرب���ي  والقس���م  "اإلس���رائيلية" 

منطقة "ج" وه���ي األراضي المزروعة 

والتي تبلغ حوالي 600 دونم زراعي.

لقاء في رام الله يبحث استحداث أدوات 

استثمارية تالئم الوضع االقتصادي الفلسطيني

رام الله - "االيام": عقد، مؤخرًا، في نادي رجال األعمال في مدينة رام الله لقاء 

طاولة مس���تديرة، بمبادرة من بورصة فلسطين، حضره نخبة من رجال األعمال 

واألكاديميي���ن والمستش���ارين المختصين، وذلك لبحث إمكانية اس���تحداث 

أدوات استثمارية تتاءم والوضع االقتصادي الخاص بفلسطين.

ورح���ب د. فاروق زعيتر، رئيس مجلس إدارة البورص���ة، بالحضور مؤكدًا على 

ضرورة هذا اللقاء بصورة دورية، لبحث ومناقشة أفكار ومشاريع تعود بالفائدة 

على البيئة االستثمارية واالقتصاد الوطني. 

وقدم زعيتر موجزًا حول دور بنوك االستثمار وتخصصها وطبيعة عملياتها 

كالمس���اهمة في عمليات الخصخص���ة، كما تم مناقش���ة أدوات حديثة ذات 

صلة باالس���تثمار ومن بينها التوريق واالقتناء واالندماج، وتحدث حول جدوى 

قاء ال���ى  مفاهيم وغايات 
اس���تعمال هذه األدوات واألس���اليب،  كما تطرق الل

صناديق االستثمار المشتركة بأنواعها وعمليات أخرى. 

ورحب الحض���ور بفكرة انعقاد اللقاء مؤكدين على ض���رورة تنظيمه لضمان 

متابعة مخرجاته ووضعها موضع التنفيذ، كما تحدثوا عن بعض المستلزمات 

الضرورية للمساهمة في استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة، كالوضع 

القانون���ي والتعليم���ات المنظمة له���ذه األدوات. مؤكدين عل���ى أهمية دور 

الهيئات الرقابية، كسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات في 

إنجاح هذه المفاهيم االس���تثمارية العصرية، إضافة إلى ضرورة توفر الوعي 

العام بهذه األدوات وفوائدها، والعمل على تحفيز  الطلب عليها وتسويقها. 

وفي السياق ذاته، خلصت المداخات حول مستلزمات التنفيذ، إلى إمكانية 

ها للب���دء بخطوات فعلية على أرض الواقع، وأكد الحاضرون على االلتزام 
توفير

المس���تمر للنظم الرقابي���ة والتعاون في تطبيق األف���كار الحديثة وتنفيذها 

مهنيًا. وإمكانية البدء بأدوات جديدة كصناديق االستثمار العقاري وصناديق 

االس���تثمار في األوراق المالية والتي قد تكون أكثر مائمة حاليا لواقع س���وق 

رأس المال الفلس���طيني، مع ضرورة ب���ذل المزيد من الجهد في جانب التوعية 

بهذه األدوات لتحفيز الطلب عليها من المستثمرين أفرادًا ومؤسسات.

جنين: تنفيذ مشروع ربط خط ناقل

 للكهرباء لـ 13 مجلسًا قرويًا

رباء بل���دة يعبد جنوب غرب جنين، أمس، عن 
جني���ن � "وفا": أعلنت هيئة كه

هرباء لثاثة عشر مجلسا قرويا.
البدء بتنفيذ خط ناقل للك

هرباء يعبد عضو المجل���س البلدي لبلدية يعبد محمد 
ك���ر رئيس هيئة ك

وذ

رب���اء بتكلفة 722 
أب���و بكر ل�'وفا'، أن الهيئة باش���رت بتنفي���ذ خط ضغط كه

ألف ش���يكل تس���تفيد منه 13 قرية ف���ي منطقة يعبد، وذلك ضمن سياس���ة 

الهيئة، والتي باشرت بتوسيع شبكة الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة 

هرباء بديل في حال انقطاع التيار 
هرباء والعمل على توفير خط ك

وتقوي���ة الك

الكهربائي عن المجالس القروية، مش���يرا إلى أن هذا هو المش���روع األول الذي 

ينفذ منذ عشرات السنين، وسيخدم آالف المواطنين في تلك القرى وبتمويل 

ذاتي.

"اإلحصاء": مجلس الوزراء صادق على تنفيذ التعداد

العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت العام 2017

صاء، المدير 
رام الل���ه � "األيام": أعلنت عا عوض، رئيس الجهاز المركزي لإلح

الوطن���ي للتعداد، أن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/12/23، 

صادق على قرار إجراء التعداد العام للس���كان والمس���اكن والمنش���آت 2017، 

وانطاقا من هذا القرار  ستش���هد دولة فلسطين للمرة الثالثة تنفيذ التعداد 

العام الثالث للس���كان والمساكن والمنشآت 2017 بعد مرور عشر سنوات على 

تنفيذ التعداد الثاني عام 2007 وعش���رين عامًا على تنفيذ التعداد األول عام 

.1997

ن قرار مجلس الوزراء عدة م���واد تتلخص في قيام  الجهاز المركزي 
ويتضم���

لإلحصاء بإجراء تعدادًا عامًا للسكان والمساكن والمنشآت في كافة المحافظات 

الفلسطينية خال عام 2017 وفي المواعيد التي ستقررها اللجان التي سيتم 

ج���راءات الفنية واإلدارية الازمة 
تش���كيلها لهذا الغرض، مع اتخاذ جميع اإل

إلتمام التعداد في الموعد المحدد، كما ينص القرار على تعيين الس���يدة عا 

ع���وض، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء مديرًا وطنيًا للتعداد العام للس���كان 

والمس���اكن والمنشآت لعام 2017، إضافة إلى ان على جميع الوزارات واألجهزة 

الحكومي���ة المعنية تقديم التس���هيات الازمة ومش���اركة الجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلس���طيني في تنفيذ هذا المش���روع، وذل���ك بتوفير كل ما يطلب 

منها في مجاالت القوى العاملة ومقار العمل ووس���ائل المواصات واالتصاالت 

والمساعدة في تنفيذ الحملة اإلعامية للتعداد.

على عدة امور فنية وإداري���ة تتعلق بتنفيذ التعداد 
كما ينص القرار 

العام وال سيما تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة المدير الوطني 

للتع���داد وعضوية وكاء ال���وزارات المعنية، وكذلك تش���كيل اللجان الفرعية 

للتعداد في كل محافظة برئاس���ة المحافظ وعضوية م���دراء مكاتب الوزارات 

ساء البلديات الكبرى في كل محافظة، وذلك في اوائل العام 2016.
ورؤ

كم���ا يتضمن القرار قيام  جميع الوزارات والمؤسس���ات الرس���مية واألفراد 

واألسر بالتعاون التام والكامل مع الطواقم الميدانية للجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني من خال تقديم البيانات المطلوبة للتعداد،  وكذلك دعم التعداد 

العام للسكان والمساكن والمنش���ات لعام 2017.  إضافة إلى اإلدالء بالبيانات 

التي تطل���ب منهم طبقًا للنم���اذج التي يعده���ا الجهاز المرك���زي لإلحصاء 

الفلسطيني لهذا الغرض.

وأش���ارت عوض، أن التعداد يعتبر ركنًا أساس���يًا من أركان نظام اإلحصاءات 

الرس���مية لدولة فلس���طين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجات 

ي���ر البيانات اإلحصائية 
اإلدارية. ويهدف التعداد بصورة أساس���ية إلى توف

لتوزي���ع الس���كان وخصائصه���م األساس���ية الديموغرافي���ة واالجتماعي���ة 

واالقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع األشخاص داخل حدود الدولة، 

واستخدامها ألغراض التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وبينت أن تعداد الس���كان يهدف بش���كل أساس���ي إلى حصر عدد السكان 

وتوزيعه���م الجغراف���ي وتوزيعاته���م وفق  بع���ض الخصائص األساس���ية 

المستقرة نسبيا بهدف التخطيط ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

وع���ادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 س���نوات على 

األقل إلجراء التجارب القبلية وفحص األدوات والخطط واالحتياجات البش���رية 

والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة ال تحتمل 

الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

وأضافت أن معظم الدول تجري تعدادا ش���اما للس���كان كل عش���ر سنوات، 

 في الطلب على البيانات والمؤشرات اإلحصائية 
ً
حيث أن هناك تزايدًا متواصا

الموثوق���ة من قبل المس���تخدمين، وخاص���ة المؤسس���ات الحكومية من أجل 

وضع الخطط ورسم السياس���ات واتخاذ القرارات.  بالتالي فإن تنفيذ التعداد 

الثالث يفتح المجال للحصول على سلس���لة زمنية للبيانات تساعد على إعداد 

التقديرات الس���كانية وتحديث أطر المعاينة وحس���اب مؤشرات موثوقة مما 

يس���اعد في عملية التخطي���ط االقتصادي واالجتماع���ي والحضري واإلقليمي 

واتخ���اذ الق���رارات بناءًا على أس���س علمية مضبوطة، األمر الذي يس���اهم في 

عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك 

حسب أدنى المستويات الجغرافية واإلدارية واإلحصائية الممكنة. 

وأكدت عوض أنه أصبح هناك حاجة وطنية لضرورة تنفيذ التعداد بش���كل 

دوري كل عش���ر سنوات،  إضافة إلى اعتباره اس���تحقاقا قانونيا حسب قانون 

اإلحص���اءات العامة رقم )04( لعام 2000.   وبي���ن المدير الوطني للتعداد  أن 

تنفيذ التع���داد لعام 2017 أصبح له أهمية كبيرة وذلك للمبررات واألس���باب 

التالي���ة، عمل مقارن���ات حقيقية بي���ن نتائ���ج التع���داد 2017 والتعدادين 

الس���ابقين 1997 و2007 في ش���تى المؤش���رات اإلحصائية وقياس التغيرات 

األساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف 

الس���كنية، قياس اثر جدار الضم والتوس���ع على الحراك السكاني وخاصة في 

التجمعات الس���كانية التي يمر به���ا أو يعزلها، توفير بيانات للمس���تويات 

الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات الس���كانية ومناطق العد مما يس���اعد 

في التخطيط المناطقي على المس���توى الجزئي من التجمع، مضيفة أن توفير 

بيانات عن الس���كان من خال ثاثة تعدادات من أهم أسباب النجاح في إعداد 

تقديرات سكانية دقيقة للس���نوات القادمة، إضافة لتقييم سجات السكان 

س���ر والمباني والمس���اكن والمنشآت 
والمنش���آت،  وتحديث إطار المعاينة لأل

والذي يستخدم أس���اس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز 

القدرات اإلحصائية الوطنية واعتباره ش���كا من أشكال السيادة الوطنية على 

األرض واإلنسان.

وأشارت إلى أن تنفيذ التعداد يمر بثاثة مراحل أساسية، وهذه المراحل هي 

المرحلة التحضيرية حيث يتم خال هذه المرحلة إصدار القرارات الرس���مية 

الخاصة بالتعداد وتش���كيل الهي���اكل التنظيمية واللج���ان الازمة للتعداد، 

كما ويتم خالها التش���اور مع كافة المعنيين ومس���تخدمي البيانات لتحديد 

األولويات والوصول إلى حالة ش���به إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما 

ويتم خال هذه المرحلة تصميم االس���تمارات واألدلة وإعداد الخطط الخاصة 

بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المس���اندة، وتقدير أعداد 

العاملي���ن،  أما المرحلة الثانية فهي المرحل���ة الميدانية يتم خالها تحديد 

وحزم مناطق العد  من خال وضع عامات محددة لحدود كل منطقة، كما ويتم 

ترقيم وحصر المباني والوحدات الس���كنية والمنش���آت، والمرحلة األهم هي 

مرحلة عد الس���كان الفعل���ي،  أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونش���ر 

البيان���ات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق الس���جات واالس���تمارات وترميزها 

وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات.

زيارة منسق منحة االتحاد االورويب



30

10.2 مسح رضى المستخدمين 2013
ضمن سعي الجهاز إىل تلبية احتياجات املستخدمني من البيانات اإلحصائية، 

نفذ الجهاز نهاية العام 2013 مسح رىض املستخدمني، الذي يهدف إىل قياس 

يقدمها  التي  واملخرجات  الخدمات  مختلف  عن  املستخدمني  رىض  درجة 

ما  مستوى  وتحسني  معهم،  العالقة  وتطوير  تعزيز  يف  يساهم  مبا  الجهاز، 

يقدمه الجهاز من منتجات وخدمات.  ويحرص الجهاز عىل تنفيذ هذا املسح 

كل ثالث سنوات، حيث تم تنفيذ املسح السابق يف العام 2010.

8.2 مجموعة التمويل الرئيسية
املمثلية  من  كالً  تضم يف عضويتها  التي  الرئيسية  التمويل  تعترب مجموعة 

الرنويجية والوكالة السويرسية للتنمية، الداعم الرئييس لربامج عمل الجهاز.  

ويف نهاية العام 2014، يكون الجهاز قد أنجز الربنامج الرابع 2014-2012، 

العام 2014  الذي يتم متويله من قبل املجموعة.  وقد عقد الجهاز خالل 

بتاريخ  الرئيسية  التمويل  مجموعة  مع  عرش  الحادي  السنوي  االجتامع 

بتاريخ  عرش  الثاين  السنوي  نصف  االجتامع  عقد  حني  يف   ،2014/6/4

آخر  إىل  برنامج  من  واالنتقال  التجديد  أن  إىل  هنا  ويشار   .2014/11/25

يرتبط باستقدام بعثة فنية مختصة لتقييم اإلنجازات والتوصية بشأن دعم 

برنامج الجهاز الجديد لضامن تحقيق األهداف املرجوة، وصوالً إىل بناء نظام 

إحصايئ متكامل يلبي احتياجات املجتمع الفلسطيني من البيانات، إضافة 

الدقيقة  اإلحصائية  بالبيانات  القرار  السياسات وصانعي  راسمي  تزويد  إىل 

لتمكينهم من التخطيط السليم. وقد تم استقدام بعثتي تقييم لربنامج عمل 

الجهاز 2012-2014، وبناًء عىل توصياتها قام الجهاز بإعداد وثيقة مرشوع 

حول برنامج عمل الجهاز للسنوات 2015-2017، وقد تم اعتامد الوثيقة من 

قبل مجموعة التمويل الرئيسية باتجاه دعم هذا الربنامج. 

9.2 اللجان االستشارية
بهدف تعزيز جودة البيانات اإلحصائية وتطويرها، وتوسيع قاعدة املشاركة 

واإلرشادات  التوصيات  وتقديم  اإلحصائية،  املؤرشات  بعض  إصدار  يف 

ذات  الجهات  قبل  من  واحدة  برؤية  الخروج  بهدف  الراجعة،  والتغذية 

استشارية  لجنة  بتشكيل   2014 العام  خالل  الجهاز  قام  كافة،  االختصاص 

القوى  خاصة باإلحصاءات االقتصادية، ولجنة استشارية خاصة بإحصاءات 

العلم والتكنولوجيا.   العاملة، إضافة إىل لجنة استشارية خاصة بإحصاءات 

وتضم هذه اللجان يف عضويتها ذوي االختصاص من الخرباء واملستشارين 

واألكادمييني والباحثني، كام تشكل املرجعية الفنية لكل موضوع.

جانب من اجتامعات الجهاز مع مجموعة التمويل الرئيسية

جانب من اجتامع اللجنة االستشارية إلحصاءات العلم والتكنولوجيا
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المسؤولية االجتماعية الف�سل 
الثالث

1.3 حملة »تبرعوا بفائض ما لديكم«
السنوية  الحملة   2014 للعام  املبارك  رمضان  شهر  خالل  الجهاز  أطلق 

ملساعدة األرس املحتاجة تحت شعار »تربعوا بفائض ما لديكم«.  وتأيت هذه 

الحملة التي ينفذها الجهاز بشكل سنوي منذ العام 2002 يف إطار املسؤولية 

االجتامعية للجهاز تجاه األرس املحتاجة.  وتقوم الحملة عىل جمع الفائض 

عن حاجة موظفي الجهاز من مالبس وأحذية وغريها، وتجميعها وتسليمها 

املحتاجة  بتوزيعها عىل األرس  لتقوم بدورها  الشؤون االجتامعية  إىل وزارة 

قبيل عيد الفطر السعيد.  وقد نظمت الحملة ملدة أسبوعني خالل شهر متوز 

2014، وتم خاللها جمع أكرث من )70( طرداً من املالبس واألحذية ملختلف 

الفئات العمرية.

تشكل املسؤولية االجتامعية جزءاً ال يتجزأ من املهام الرئيسية التي يقوم بها الجهاز، ويحرص الجهاز منذ تأسيسه عىل تعزيز أوارص 

التعاون والتكافل بني أبناء األرسة اإلحصائية من جهة، والتفاعل مع قضايا املجتمع املحيل من جهة أخرى، ففي العام 2014 نظم 

الجهاز عدداً من األنشطة والفعاليات ذات الطابع االجتامعي.

حملة تبرعو بفائض ما ليدكم
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2.3 البسطة المتنقلة للتراث الشعبي
الثقافة،  وزارة  مع  وبالتعاون   ،2014 شباط  شهر  خالل  الجهاز  استضاف 

البسطة املتنقلة للحرف الشعبية.  وتهدف هذه البسطة إىل دعم املنتجات 

وقد  وتسويقها.   لها  الرتويج  يف  واملساعدة  النسوية،  للمؤسسات  الرتاثية 

واملراكز  النسوية  واالتحادات  الجمعيات  من  عدد  البسطة  هذه  يف  شارك 

الثقافية، وتم خاللها عرض مجموعة من املنتجات الغذائية والحرفية.  وتم 

افتتاح البسطة من قبل معايل السيدة عال عوض/رئيس الجهاز، ومعايل د. 

أنور أبو عيشة/وزير الثقافة، وقد أكدا عىل أهمية هذا النشاط كونه يساهم 

يف متكني املرأة اقتصادياً ويحد من الفقر، إضافة إىل دوره يف دعم املنتجات 

الوطنية بصفة عامة، والرتاثية بصفة خاصة.

البسطة المتنقلة للتراث الشعبي
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3.3 التضامن مع األسرى
الطعام يف  لألرسى املرضبني عن  وإسناداً  الجهاز وقفة تضامنية دعامً  نظم 

املحافظات  يف  الجهاز  مقرات  أمام  وذلك  اإلرسائيلية،  واملعتقالت  السجون 

كافة.  وتأيت هذه الفعاليات يف سياق الرفض واالستنكار للمامرسات القمعية 

الدولية  الهيئات  ومطالبة  األرسى،  بحق  االحتالل  سلطات  ترتكبها  التي 

مسؤولياتها  بتحمل  املتحدة  األمم  ومنظامت  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات 

تجاه قضيتهم، ورضورة التحرك الفوري إلنهاء معاناتهم وإطالق رساحهم.

4.3 حملة »أغيثوا غزة«
أطلق الجهاز خالل العام 2014 حملة بعنوان »أغيثوا غزة«، وذلك بهدف 

جمع التربعات املالية والعينية ملساعدة أبناء شعبنا يف قطاع غزة عىل أثر 

الحرب اإلرسائيلية الهمجية عىل القطاع، وما نجم عنها من استشهاد وإصابة 

اآلالف من املواطنني، وتدمري آالف البيوت، وترشيد مئات اآلالف من األرس 

من منازلها، وما رافق ذلك من نقص حاد يف املواد التموينية واألساسية.  وقد 

تم تجهيز هذه التربعات وإرسالها إىل قطاع غزة.

إطار  الجهاز يف  نفذها  التي  والفعاليات  األنشطة  التايل عدد  الشكل  ويبني 

املسؤولية االجتامعية خالل الفرتة 2014-2010. 

6

3

4
7

6

األنشطة اإلجتامعية

جانب من الفعاليات التضامنية مع االرسى يف سجون االحتالل

جانب من فعاليات حملة »أغيثو غزة«
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1.4 الرزنامة اإلحصائية
تضمنت الرزنامة اإلحصائية للعام 2014 )166( مخرجاً، وتنوعت 

وتأهيل  صحايف،  وبيان  إحصايئ،  تقرير  بني  ما  املخرجات  هذه 

بيانات لالستخدام العام.  وقد شكلت البيانات الصحافية الجزء 

األكرب منها، حيث بلغت )109( بيانات صحافية، يف حني بلغ عدد 

التقارير اإلحصائية )41( تقريراً، إضافة إىل تأهيل بيانات )16( 

مسحاً لالستخدام العام.  

ووفقاً لهذه املعطيات، فقد بلغت نسبة االنجاز )%98( وبنسبة 

التزام بإصدار املخرجات اإلحصائية وفق مواعيدها املحددة عىل 

الرزنامة اإلحصائية للعام 2014 )94%(.

وبالنظر إىل توزيع هذه املخرجات حسب املواضيع اإلحصائية، 

بلغ  االقتصادية  الجوانب  غطت  التي  املخرجات  عدد  أن  نجد 

الجوانب  غطت  التي  املخرجات  وعدد  مخرجات،   )106(

السكانية واالجتامعية )33( مخرجاً، يف حني بلغ عدد املخرجات 

 )7( إىل  إضافة  مخرجاً،   )20( الجغرافية  الجوانب  غطت  التي 

مخرجات متثل الكتب والتقارير اإلحصائية السنوية.

حصـاد العـام 2014 الف�سل 
الرابع
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نسبة اإلنجاز للرزنامة اإلحصائية
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2.4 المسوح الميدانية
ضمن خطته السنوية للعام 2014، نفذ الجهاز )19( مسحاً إحصائياً يف كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تنوعت هذه املسوح لتغطي جوانب 

تنفيذها،  دورية  اختلفت  وقد  وجغرافية،  واجتامعية  وسكانية  اقتصادية 

فمنها دوري ينفذ بشكل شهري، أو ربعي، أو سنوي، ومنها غري دوري.  من 

وذلك يف  السنوية،  الخطة  خارج  من  )3( مسوح  الجهاز  نفذ  آخر،  جانب 

إطار التعاون مع بعض املؤسسات والوزارات، حيث تم تنفيذ مسح حول 

توجهات الطلبة يف الجامعات واملعاهد الفلسطينية يف املشاركة السياسية، 

والدميقراطية  العاملي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  مع  بالتعاون 

)مفتاح(، ومسح حول املرصد الوطني للمصادر البرشية الصحية، بالتعاون 

مع املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، ومسح حول رضا املواطنني 

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  الفلسطينية،  الرشطة  أداء  عن 

.)UNDP(

جوانب من التدريب لبعض املسوح امليدانية
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3.4 التدريب والتأهيل
يويل الجهاز أهمية كبرية لتدريب موظفيه وتأهيلهم عرب إكسابهم مهارات 

مواكبة  يضمن  ومبا  العمل،  أساليب  تطوير  يف  تسهم  جديدة  وخربات 

التطورات الحديثة يف مختلف مجاالت العمل.  وتأخذ أنشطة التدريب التي 

ينفذها الجهاز يف هذا اإلطار أشكاالً عدة، منها:

1.3.4 التدريب الداخلي:

مواضيع  يف  داخلية  تدريبية  دورات   )6(  2014 العام  خالل  الجهاز  نفذ 

مختلفة شارك فيها )105( موظفاً من الجهاز.

2.3.4 التدريب الوطني

التحق )26( موظفاً من موظفي الجهاز خالل العام 2014 يف )16( نشاطاً 

عىل املستوى الوطني، تنوعت ما بني دورة تدريبية، وورشة عمل ومؤمتر.

3.3.4 التدريب الخارجي

التحق )110( موظفاً من الجهاز يف )70( نشاطاً تدريبياً خارجياً خالل العام 

واجتامعات،  تدريب،  دورات  بني  ما  األنشطة  هذه  تنوعت  وقد    .2014

وورش عمل، ومؤمترات، ومنتديات، وزيارات دراسية، ومهامت أخرى.

4.3.4 البعثات الدراسية

استكمل الجهاز خالل العام 2014 ابتعاث اثنني من موظفيه ملنحة املاجستري، 

و)7( موظفني ملنحة البكالوريوس، وتقديم منحة جديدة واحدة للحصول 

عىل درجة البكالوريوس، حيث يأيت ذلك ضمن اهتامم الجهاز وحرصه عىل 

تعزيز القدرات ورفع مؤهالت العاملني يف الجهاز.

5.3.4 التدريب االلكتروني عن بعد

التحق اثنان من موظفي الجهاز يف أنشطة تدريبية الكرتونية عن بعد خالل 

العام 2014.

خلوة إدارية للمدراء العامني

جانب من دورة تدريبية حول مبادئ العمل االحصايئ وتطبيقاتها يف الجهاز

جانب من دورة تدريبية حول االسعاف األويل

جانب من دورة تدريبية 
حول السالمة العامة
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التدريب 

الداخيل

التدريب 

الوطني

التدريب 

الخارجي

التدريب االلكرتوين 

عن بعد

االستشارات 

الفنية

البعثات الدراسية 

)جديدة 

واستكاملية(

أوراق 

عمل

ط
شا

الن

خالل  الجهاز  نفذها  التي  التدريبية  األنشطة  عدد  اآليت  الشكل  ويوضح 

الفرتة من 2010-2014 لصالح موظفي الجهاز.

2010

2011

2012

2013

2014
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4.4 الموظف المتميز 2013
استمراراً للنهج القائم عىل التشجيع والتحفيز ملوظفي الجهاز، تم منح الزمالء اآلتية أسامؤهم درع املوظف املتميز، وذلك 

تقديراً لجهودهم ومتيزهم خالل العام 2013.

أسيل زيدان

الموظف المتميز على مستوى 

اإلدارات اإلحصائية

زكريا دبور

الموظف المتميز على مستوى 

اإلدارات المساندة
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5.4 زوار الجهاز
والوفود  الزوار  من  عدداً   2014 العام  خالل  الجهاز  استقبل 

اتحاد  استقبال وفد من  العربية واألجنبية، حيث تم  والبعثات 

القنصلية  يف  االقتصادي  القسم  من  ووفد  العربية،  اإلذاعات 

األمريكية بالقدس، ووفد يضم مجموعة من اإلعالميني العرب، 

)فاو(،  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  الجديد  واملدير 

للبنك  املقيم  واملمثل  الدولية،  العمل  ملنظمة  السنوية  والبعثة 

واملمثل  الفرنيس،  العام  والقنصل  املكسييك،  والسفري  الدويل، 

للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  واملدير  الربازييل، 

الهنغاري،  واملمثل  الرنويجي،  التعاون  ومسؤول   ،)UNFPA(

الوطنية، حيث  الوزراء والشخصيات  وغريهم، إضافة إىل بعض 

تم خاللها بحث آفاق التعاون املشرتك، وتنظيم جوالت تعريفية 

زيارة د. نبيل شعثلهم يف مرافق املؤسسة إلطالعهم عىل آلية العمل يف الجهاز.

زيارة وفد من االعالميني العرب

زيارة طالبية ملكتب الجهاز يف غزة

زيارة مجموعة من طلبة جامعة القدس

زيارة طلبة مدرسة اشميدت للجهاز
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الف�سل 
أسماء في سجل العطاءاخلام�س
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لقد شهد العام 2014 إحالة الزمالء اآلتية أسماؤهم 
على التقاعد، وذلك بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء 

واإلنجاز، فال بد من كلمة شكر ولمسة وفاء لهم.

وبهذه المناسبة، يتقدم الجهاز منهم بأسمى آيات 
الشكر والتقدير على جهودهم المخلصة، ودورهم 

الكبير، ومساهمتهم في مسيرة بناء المؤسسة 
اإلحصائية الفلسطينية.

الف�سل 
أسماء في سجل العطاءاخلام�س
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محمود جرادات       1996  -   2014

ليلى غنام      1996   -  2014    



4646

منيرة عليان                          1997 -  2014

صالح خصيب         1994  -  2014 



التوجهات العامة للجهاز للعام      2015       2017 الف�سل 
ال�ساد�س



48

تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار:
االستمرار يف تحديث البيانات واملؤرشات ضمن نظام املراقبة اإلحصايئ، وتوفريها لصناع القرار.

االستمرار يف تعزيز املعرفة والوعي اإلحصايئ للقطاعات كافة.

االستمرار يف االستجابة ملتطلبات العدالة والنوع االجتامعي يف عملية إنتاج اإلحصاءات ونرشها.

الدولية  واملعاهدات  املواثيق  الواردة يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  إدماج  االستمرار يف 

ضمن اإلحصاءات املنتجة.

التوجهات العامة للجهاز للعام      2015       2017 الف�سل 
ال�ساد�س

استمرار تعزيز الشراكة لبناء وتطوير نظام إحصائي وطني

تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي:
متابعة تعزيز الرشاكة مع باقي الوزارات واملؤسسات الحكومية.

االستمرار يف تطوير برنامج حوار املنتجني واملستخدمني.

تعزيز ثقة املستخدمني بالبيانات اإلحصائية.

استمرار االلتزام بقياس مدى رىض املستخدمني.

التحضري للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017 وتنفيذه بالتعاون مع مكونات النظام اإلحصايئ الوطني.

تستند التوجهات العامة لخطة الجهاز لألعوام 2015-2017، إىل تطوير نظام إحصاء وطني متكامل ومستدام وفعال، الستكامل مسرية 

اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية، ومتكني النظام من تقديم صورة شاملة ودقيقة عن البنية االقتصادية واالجتامعية والبيئية لفلسطني، 

البيانات اإلحصائية  وتحسني تنفيذ عملية رسم السياسات املبنية عىل األدلة، واملساهمة يف تشجيع البحث العلمي، والتأكيد عىل أن 

موثوقة ومتسقة وفعالة يف رصد التغريات، وقياس االتّجاهات، ومستجيبة للنوع االجتامعي، ومنسجمة مع مجموعة املبادئ والتوجيهات 

السياساتية التي حددها اإلطار العام إلعداد خطة التنمية الوطنية 2016-2014:
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زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية 
لألغراض اإلحصائية:

السجالت  بناء  يف  الوطنية  املؤسسات  قدرات  تعزيز  متابعة  يف  االستمرار 

اإلدارية وتطويرها لألغراض اإلحصائية.

إحصائية  ومصطلحات  وتصنيفات  معايري  واستخدام  تطوير  يف  االستمرار 

موحدة بني مكونات النظام اإلحصايئ الوطني.

عىل  وتعميمها  واعتامدها  وتحديثها،  اإلحصائية  األدلة  تطوير  يف  االستمرار 

مكونات النظام اإلحصايئ الوطني.

االستمرار يف املساهمة يف حوسبة مناذج السجالت اإلدارية يف النظام اإلحصايئ 

الوطني.

اإلحصايئ  النظام  مكونات  بني  اإلحصائية  لألنشطة  التخطيط  أساليب  تطوير 

الوطني.

49

تعزيز جودة اإلحصاءات:
تطوير معايري وإجراءات معالجة وضبط جودة البيانات اإلحصائية.

تطوير وتطبيق اإلطار الوطني لضامن الجودة.

متابعة استخدام األساليب الحديثة يف جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها ونرشها.

العمل عىل تخفيض عبء االستجابة.
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اإلحصاء في  صور الف�سل 
ال�سابع



52

اإلحصاء في  صور الف�سل 
ال�سابع

زيارة تفقدية ملوظفي الجهاز يف غزة 

بعد الحرب

زيارة د. جهاد الوزير للجهاز

جانب من العمل يف حديقة الجهاز

زيارة طالب مدرسة ذكور دير دبوان 

للجهاز

جانب من دورة تدريبية ملجموعة 

من منتسبي الرشطة

زيارة طالبات مدرسة محمد بن 
راشد ملكتب الجهاز يف نابلس

A visit of Mohammed Bin 
Rashid Girls School to PCBS 
office in Nablus

Dr. Jihad al-Wazir visit to PCBS Part of training course for a 
group of police employees

A visit to PCBS staff in Gaza 
after the Israeli aggression

A working-day at PCBS back 
garden

A visit of Deir Debwan Boys 
School to PCBS



53  20
14

ي  
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا



January 2015

Annual report  2014 

State of Palestine 
Palestinian Central Bureau of Statistics 



 



2  0  1  4

State of Palestine 
Palestinian Central Bureau of Statistics 

Annual report  

January 2015



2

© Rabi-ul-Awwal, 1436 – January 2015
All Rights Reserved.
Citation: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015, 
Annual Report 2014. Ramallah/Palestine 

All correspondence should be directed to:
Palestinian Central Bureau of Statistics
P. O. Box 1647, Ramallah, Palestine
Tel: (972/970) 2 298 2 700       Fax: (972/970) 2 2982 710
Email: diwan@pcbs.gov.ps    Web-site: http://www.pcbs.gov.ps 

Branch offices: 
Office in the Northern area- Nablus 
Telephone: 09-2381752  Fax: 09-2387230

Office in the Middle area- Ramallah
Telephone: 02-2956478  Fax: 02-2956478 

Office in the Southern area- Hebron
Telephone: 02-2220222 Fax: 02-2252865  

Gaza office:
Telephone: 08-2641087  Fax: 08-2641090

Toll Free: 1800 300 300
                                                                                                                                                                                                                           



3 An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

4

 Development and Institutional Building  

Networking and strengthening relations  

Social Responsibility  

2014 Year Review  

Names in the record of dedication  

PCBS directions for the period 2017-2015

PCBS in pictures  

Chapter
One 

Chapter
Two 

Chapter
Three 

Chapter
Four 

Chapter
Five 

Chapter
Six 

Chapter
Seven 



4

It is my great pleasure to present to you the 2014 annual report of 
the Palestinian Central Bureau of Statistics. The report highlights 
the most prominent achievements of PCBS during this year. 

During 2014, PCBS continued its development and institutional 
building efforts. PCBS initiated the development of a Business 
register in coordination and partnership with the relevant 
ministries and institutions. Furthermore, the year 2014 witnessed 
the launch of the preparatory phase for the application of the EFQM Excellence Model at PCBS. 
Additionally, PCBS implemented activities in accordance with the National Strategic Plan for 
the Development of the Official Statistics 2014-2018, and received two external evaluation 
missions for the work of PCBS during the years 2012-2014, in addition to the launching of 
several varied development projects. 

The report sheds light on the major achievements by PCBS at the level of development and 
institutional building, networking and strengthening of local, Arab, and international relations, 
PCBS Corporate Social Responsibility actions, the outcomes of 2014, in addition to PCBS  plans 
and directions for 2015-2017. 

These accomplishments would not have been possible without the ongoing assistance and 
support that PCBS is receiving from the Palestinian leadership represented by his Excellency 
President Mahmoud Abbas “Abu Mazen”, his Excellency Prime Minister Dr. Rami Al Hamdallah, 
and the Advisory Board of the official statistics, the ministries, government and private sector 
institutions and agencies, as well as partners, supporters, donors, and the members of the 
statistical family who exert all possible efforts towards the advancement, progress, excellence 
of the agency and preservation of its accomplishments. 

Finally, we renew the pledge and reiterate our insistence to continue this journey of exerting 
maximum efforts and excellence towards further achievements and successes at all levels. 
We ask God to help us achieve and realize our hopes and aspirations and for PCBS to remain 
a symbol of Palestine’s process of institution-building. 

Foreword

Ola Awad
President of PCBS 
January 2015
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Executive Summary

The 2014 annual report presents in seven chapters the major achievements 
of PCBS during the year. Chapter one of the report is dedicated to highlighting 
the agency’s accomplishments at the level of development and institutional 
building, the most prominent of which were the initiation of actual steps 
towards building the Business Register, and the completion of the preparatory 
phase for the implementation of the EFQM Excellence model within the agency. 

Chapter two of the report presents cooperation and networking efforts with 
local, regional and international institutions through agreements and MoUs, 
as well as relations with universities and media. It also presents capacity 
development activities targeting the staff of the national statistics system, 
the technical missions, the advisory committees, and the relations with the 
consortium of major donors in addition to the International Association of 
Official Statistics (IAOS). 

Chapter three of the report addresses activities carried out under the framework 
of PCBS Corporate Social Responsibility (CSR) towards the community. The most 
important CRS activities included: the implementation of the annual campaign 
«Donate from the extra you have» which targeted needy families during the 
holy month of Ramadan; the mobile stall for folkloric heritage; as well as the 
launching of the «Help Gaza» campaign to collect financial and in-kind donations 
for the people in Gaza Strip following the Israeli war on the Strip mid-2014, in 
addition to organizing several solidarity events with prisoners in Israeli jails. 

Chapter four of the report presents the major outcomes of 2014 in regards to 
the statistical calendar, the field surveys that were carried out, the training and 
capacity development activities for PCBS staff, the delegations› visits to PCBS, 
as well as the Employee of the Year 2013. Chapter five presents the names of 
PCBS employees who retired during 2014, while chapter six addresses PCBS 
plans and directions for 2015-2017. 

Finally, chapter seven of the report documents, using photographs, some of the 
events and activities that were carried out throughout the year. 
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The 2014 Advisory Council of Official Statistics 

Secretary General 
Ola Awad 

President of PCBS 

Chairman of the Council 
Professor Rami Al Hamdallah 

Prime Minister

The Advisory Council of the Official Statistics constitutes one of the structures that support PCBS 
in carrying out its duties in the best manner possible. It is a national consultative body headed by 
his Excellency the Prime Minister. Its membership includes representatives of the public, private, 
and non-governmental sectors as well as well reputed and competent academics. The Council 
holds two regular meetings annually to remain abreast of PCBS work progress, help overcome 
obstacles and problems, and to discuss important issues that require its guidance.  

Below is the composition of the 2014 Advisory Council of Official Statistics:

InstitutionTitleName 

Ministry of HealthDirector General of primary Health care and public 
health

Dr. As’ad Ramlawi

Ministry of Finance Director general of customs, excise, and VAT 
department

Loai Hanash 

Ministry of LaborAssistant deputy minister Asef Said 

Ministry of Local GovernmentAssistant deputy ministerMohammad Hassan Jabareen

Ministry of Women AffairsUndersecretaryBassam Al Khateeb

Ministry of CultureDirector general of planning and cultural 
development 

Riyad Saif Abu Abed

Ministry of InteriorDirector general of civil affairs- West BankImad Shanan

Ministry of Education and Higher 
Education 

Director general of educational planning Eng. Sa›adeh Hammoudeh

Ministry of AgricultureDirector of Agricultural statistics department Riyad Al Shahed

Ministry of Planning Director general of monitoring and evaluationEng. Bader Abu Zahra

Ministry of National Economy Acting director general of economic policies and 
studies 

Azmi Al Haj Ahmad

Ministry of Social Affairs Assistant deputy minister for planning and 
administrative development 

Daoud Al Deek

Investment Promotion CommissionActing executive director Haytham Al Waheedi

An Najah UniversityHead of statistics section Dr. Ali Barakat 

Palestinian Monetary AuthorityHead of research unit Mohammad Atallah

MAS institute Director General Dr. Nabil Qassis



Advisory Council 2014

InstitutionTitleName

Engineers Union Director of the financial departmentHabib Abu Nafeesah

Union of Chambers of CommerceDirector of public relationsAkram Hijazi

General Union of Palestine Labor 
Unions /Gaza

Head of the general union of workers in health 
services- Gaza 

Salameh Abu Ze›eiter

Palestinian Union for food industries Chairman of board of directors Bassam Walweel

General Union of Palestinian WomenSecretary General of the unionMuna Al Khaleeli

Society of Palestine banks Director generalNabil Abu Diab

Palestinian NGOs Network (PNGO) Member of the coordination committeeDr. Allam Jarrar

PNGOUnion of Agricultural Relief Committees Munjed Abu Jaish

Palestinian Hydrology Group (PHG)Chairman of the board of directorsDr. Abdel Rahman Al Tamimi

Faisal Al Husseini Foundation Director General Mohamad Abdel Qader Al 
Husseini

Applied Research Institute –
Jerusalem (ARIJ)

Director General Dr. Jad Ishaq

Al Aqsa university--

General Union of Palestine Labor 
Unions/ West Bank

Financial and administrative director Laila Al Sha›ar

PCBSAssistant to PCBS President for support services 
affairs 

Afif Abdel Aziz

PCBSAssistant to PCBS President for statistical affairs Inaya Zidan

PCBSDirector general of the directorate general for 
economic statistics

Dr. Saleh Al Kafri

PCBSCouncil’s secretary Ayman Dweikat
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Ms. Ola Awad
President of PCBS/ 

Chairperson of the Board 
Ms. Inaya Zidan

Assistant to PCBS President 
for Statistical Affairs

Mr. Afif Abdel Aziz
Assistant to PCBS President for 

Support Services Affairs

Mr. Sufian Abu Harb
Director General of the 
Directorate General for Ict 
System 

Mr. Nazmi Harb
Director General of the 
Directorate General for 
Planning And Development 

Dr. Saleh Al Kafri
Director General of the 
Directorate General for 
Economic Statistics

Mr. Loay Shehadeh
Director General of the 
Council of Ministers Unit 

PCBS 2014 Board 

PCBS board is the reference point for devising general policies and directions as well as approving plans. 
The establishment of the board comes in the context of the desire to expand the decision-making 
cycle within PCBS and to consolidate the principle of participatory management. The composition 
of the board takes place at the beginning of every year and includes in its membership all directors 
general as well as other members as ‹observers›. Meetings of the board take place regularly at the 
frequency of one ordinary meeting per month. 

Below is the composition of PCBS board for the year 2014: 
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Mr. Raed Samara
Director General of the Directorate 
General for Surveys and Field Work 

Mr. Mahmoud Abdel Rahman
Director General of the Directorate 
General for Geographic Statistics 

Mr. Nayef Abed
Acting Director General of 
the Directorate General of 
Methodologies, Criteria, and Quality 

Mr. Abdulla Al Najjar
Director General of the Directorate 
General for Censuses 

Ms. Amal Jaber
Acting Director General of the 
Palestinian Center for Statistical 
Training

Mr. Khalid Daraghmeh
Acting Director General  of 
the Directorate General for 
Administrative and Financial Affairs 

Mr. Jawad Al Saleh
Director General of the Directorate 
General for Population and Social 
Statistics 

Mr. Mostafa Khawaja
Deputy Director General of 
the Directorate General for 
Population and Social Statistics

Ms. Haleemeh Saeed
Director General of 
International Relations 
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1.2  The national strategy for developing the 
official statistics 2014-2018

PCBS embarked early in 2014 on implementing 
the activities listed under the National Strategy 
for the Official Statistics 2014-2018. The 
activities started with the convening of several 
seminars and promotional workshops for the 
strategy. The most prominent accomplishments 
achieved during the year are as follows:
1. The preparation of the index of statistical 

outputs of the statistical system
2. The conducting of a survey regarding the 

extent statistics are used within the public 
and private sectors and the conducting 
of a survey of the status of administrative 
records.  

3. The initiation of activities to build a 
database of employees within the statistical 
system as well as starting the establishment 
and development of a resource center for 
educational materials. 

4. The implementation of the preparatory 
phase of the study on the “burden of 
responsiveness.” 

5. Preparation of a brochure regarding the 
national statistical system and a brochure 
on the methodology of the record figure of 
prices for consumers. 

6. Signing of memos of understanding with the 
Ministry of Health, the Secretariat General 
of the Council of Ministers, the Ministry of 
Justice, the Ministry of Culture, the Public 
Prosecution, and the Commission for NGO 
Affairs. The aim of the MoUs is to develop 
the use of administrative records and 
enhance the capacities of employees of 
statistical units/statistical entities within the 
national statistical system. 

7. Establishment of an advisory committee for 
economic statistics, a national committee for 
science and technology statistics, and the 

1.1  External evaluation mission of PCBS work 
2012-2014  

In 2014, PCBS received the external evaluation 
mission of the agency’s program of work for 
the years 2012-2014. The mission included 
the experts Hermann Hbermann and Willem 
de Vries. The mission held several internal 
and external meetings with data users from 
both the public and private sectors, civil 
society organizations, research centers, 
universities, and others. PCBS received also the 
supplementary evaluation mission, which came 
to complement and cover areas and aspects 
not addressed under the previous mission. 
The supplementary evaluation mission was led 
by the expert Hallgrimur Snorrason. Several 
internal meetings were held with the various 
PCBS directorates in addition to a meeting with 
members of the consortium of major donors. 
The two evaluation missions stressed in their 
final reports the importance of building upon 
the accomplishments and reiterated the need to 
support the PCBS’s work program for the years 
2015-2017. 

Development and institutional building Chapter
One 

Part of the foreign assessments› meeting for PCBS work 2012-2014
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activation of the advisory committee for the 
workforce statistics. 

8.  Initiation of work to establish a database 
for all international and regional demands 
received by PCBS.

9. Preparation for the development of the self-
assessment tool based on the UN model. 

The monitoring to assess achievement stage 
depending on the measurement of the strategic 
objectives is considered one of the basic 
tasks to assess the quality of output and its’ 
contribution to the achievement of strategic 
objectives.

A mechanism has been developed to identify 
both the objectives and the indicators to 
measure progress in achieving strategic goals 
for the years 2014-2018 based on a base 
year 2013. In this context,  progress has been 
monitored on the previously defined  objectives 
and verified with actual identify deviations.

The following table shows the progress of work 
to achieve a number of objectives in 2014.

 Objectives, outputs
and activities

 Indicators measurement
 Base
year

 Reference
base line

 Previously
 defined
objectives 2014

 Actual achieved
 objectives 2014

 Improve the use of
 statistics in decision
making

 Number of  trained individuals
 within the national statistical
system components

2013 100 105 390

 Number of conducted statistical
 operations by using modern
techniques (HHD, Internet,,,)

2013 11 12 12

 Set- Up better
 partnerships with
 users and producers
of the NSS

 Number of memorandums of
  understanding and cooperation
 agreements signed with
 partners

2013 22 24 24 

 Number of  formed national
 committees

2013 3 3 3

 Enhance the quality
of statistics

 Number of data requests and
visitor

2013 800,000 900,000 947,411

 Utilization of
 administrative
records for statistics

 Number of  indicators resulting
 from administrative  data
 records

2013 251 256 260

 Number of institutions that have
the statistical program

2013 12 14 17

Part of the workshop on strategy 2014-2018
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1.3  Business Register 
In response to the statistical demands for 
building a statistical register for establishments 
that is based on administrative records as one 
of the data sources, the Council of Ministers 
issued a decision in 2008 to form a national 
taskforce to study the current status in order 
to develop a central business register that 
serves all governmental and non-governmental 
organizations enabling them to centrally 
coordinate among themselves in terms of 
registering private sector institutions and 
establishments. The importance of this project is 
three-fold: 
1. Provide information and serve the national 

statistical system by devising accurate 
mechanisms that help provide a framework 
for the establishments, unify the concepts 
and notions used throughout all the 
institutions, and provide updated economic 
indicators. 

2. Assist in gradually phasing out the 
implementation of the establishments’ 
census every five years which would 
alleviate the financial burden incurred by the 
government as a result of conducting this 
census. 

3. Register institutions and establishments. This 
project serves as the basis for developing 
the infrastructure for building a national 
central business register that would serve all 
the partners and the citizens as a whole. It 
would also improve the tools and concepts 
of all current administrative records and 
contribute towards revealing the extent of 
real coverage provided by these records, the 
extent of their regularity and consistency, in 
addition to contributing towards enhancing 
and organizing the government’s revenues. 

The year 2014 witnessed several practical steps 
towards implementing the project. These can be 
summarized as follows:
1. Inviting a French technical mission to 

come and assess PCBS plan to initiate the 
development of a business register as the 
basis for a unified administrative business 
register. 

2. Obtaining all administrative records related 
to establishments that are available at the 
municipalities and the various ministries. 

3. Conducting a study tour to France to be 
exposed to the advanced French experience 
in the field of building business registers.

4. Developing the project’s work plan and 
its adoption by the project’s steering 
committee.

5. Hosting technical missions specialized in the 
process of interlinking the records. 

During the coming period, work will continue 
to compile all the administrative records from 
relevant institutions and to examine their 
content in preparation for the process of 
cleaning these records and linking them with 
the 2012 establishments’ census. Following 
this step, arrangements will be made to 
present the results of the linking process to 
all relevant institutions to assess the accuracy Part of the Business Register steering committee meeting
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and comprehensiveness of the records, adopt 
the next plan to enhance and develop these 
records, and come up with the necessary 
recommendations to build a modern and 
developed business register. 

   
1.4  EFQM Excellence Model 
PCBS embarked during the year 2014 on the 
preparatory phases for applying the EFQM 
Excellence Model in management within 
the framework of its efforts to upgrade the 
capacities of PCBS employees, rebuild work 
structures, improve the IT environment, and 
update internal work systems. 

This Model aims at providing a framework that 
helps generate the necessary cooperation and 
innovation to fulfill the institution’s objectives. 
The importance of applying this Model lies in 
strengthening and promoting the culture of 
excellence among PCBS staff and guaranteeing 
the existence of a comprehensive framework 
for managing PCBS operations benchmarked 
against international standards and criteria. 
Its importance also lies in obtaining EFQM’s 
recognition of excellence level C2E in addition 
to achieving several other benefits. Following 
is a description of the most prominent activities 
carried out by PCBS in this context during 2014: 
1. Establishing an internal team work to lead 

the efforts of applying the model. 
2. Conducting an orientation workshop for 

senior management regarding the model.
3. Contracting a local expert to assist with the 

application of the model. 
4. Conducting the internal assessment in 

accordance with the model with the aim 
of identifying and analyzing the gaps, 
and devising a plan for improvement and 
bridging those gaps. 

5. Conducting a workshop regarding the 

internal assessment findings. 
6. Developing a plan for improvement and 

addressing of the gaps. 

The plan for next year includes completing work 
on all necessary requirements to obtain the 
certificate of “Committed to Excellence –C2E” 
which constitutes the first level in the process of 
excellence. 

1.5 Data Quality 
Since its establishment, PCBS has been 
attaching great importance to the quality of 
data and considers it a one of its top priorities. 
In 2014, PCBS developed and implemented a 
series of activities and measures to ensure the 
quality of data.   

1.5.1 Data Quality: 
1. Preparation of the report on quality control 

in statistical projects. 
2. Preparation of two reports regarding the 

quality of surveys and four reports on the 
verification of data of some of the surveys.  

3. Preparation of the self-assessment related to 
the national framework for quality control. 

4. Reviewing and adoption of preparatory files 
for surveys and the chapter on methodology 
and quality of statistical reports. 

5. Following up on the implementation 

Part of meetings with the European Excellence Model (EFQM) mission
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of recommendations from the users’ 
satisfaction survey. 

6. Working, following up, and participating 
in developing and preparing the code 
of statistical practices of the Euro-
Mediterranean countries. 

7. Preparing a brochure on data quality. 
8. Participation in meetings of the quality 

working group  and in the quality conference 
2014. 

9. Orientation and training of new employees 
on issues of quality and statistical analysis. 

10. Preparation of a detailed work plan starting 
2015 to restructure the work of the quality 
department for assuring quality of surveys. 

During the year 2014, the self-assessment 
for survey managers was conducted 
(DESAP) in order to assess the quality of 
the statistical surveys conducted by PCBS. 
This self-assessment exercise is based 
on a checklist with 15 quality indicators 
in accordance with the European Quality 
Criteria, through which the extent of PCBS 
compliance towards achieving quality is 
measured. The results of the assessment 
for 2014 showed that the percentage of 
compliance with quality indicators at the 
level of PCBS has reached 85.5%. 

1.5.2 Quality Management System: 
1. Working on constantly developing 

and improving the system for quality 
management towards more efficient and 
effective operations. 

2. Implementation of two layers of internal 
auditing of all the system’s components. 

3.  Developing, preparation, and updating 
of all documents, manuals, and standard 
procedures for the quality management 
system. 

4. Following up on addressing all findings 
and cases of non-compliance that 
emerged during the internal audit of the 
system. 

5. Implementation of all requests for 
amendment, deletion, and issuing of the 
quality management system. 

6. Monitoring of the implementation of 
the quality policy and its objectives, 
including monitoring of quality indicators 

80.2%

81.8%

85.5%

82.3%

2014

2012 2011

Percentage of PCBS compliance with 
quality indicators

Part of internal seminar on Quality Management

2010

The following chart breaks down PCBS 
percentage of compliance with quality 
indicators for the years 2010-2012 compared 
to 2014. 
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for the year 2014 in cooperation with the 
concerned parties. 

7. Enhance the culture of quality among 
PCBS employees through the preparation 
of an educational bulletin regarding the 
quality management system and the 
conducting of a workshop on enhancing 
the culture of quality for 60 employees. 
In addition to that, a study was prepared 
on the impact of applying the quality 
management system (ISO 9001:2008) on 
the technical and administrative aspects 
of the work of PCBS in addition to the 
preparation of a proposal to honor quality 
friends. 

8. Ongoing update of the ISO-related section 
of PCBS intranet. 

12

24

1

5
2011

2012

2013

2014

1.6  Using Modern Technologies in Data 
Collection (HHD) 

In the framework of PCBS efforts to keep up with 
the technological development and progress 
as well as the use of modern technologies 
to serve the statistical work, PCBS embarked 
since 2011 on the use of modern technologies 
to collect statistical data from the field. These 
include palm devices, 
tablets, in addition to 
the use of the web as 
an alternative to paper 
questionnaires since 
these technologies help 
save time and effort as 
well as streamline work 
processes. By the end 
of 2014, the number of 
surveys for which data 
was collected using 
modern technologies 
reached 24. 

The following chart illustrates the 
progress in the use of these devices 
since 2011.  
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1.7  Use of Geographic Information Systems 
(GIS) in statistical work 

 In the framework of efforts 
to introduce modern and 
advanced technologies in 
statistical work, PCBS is 
using the GIS software to 
produce digital maps. The 
basic map for Palestine 
was produced from aerial 
photos and satellite images 
in a computerized form. 
Several spatial layers were 
developed for the various 
buildings and streets of the 
population centers up until 
2007. These are updates 
according to surveys’ 
and census needs. The 
production of digital maps provides accurate 
urban plans at different drawing scales. These 
are used to identify the units subject of censuses 
and surveys. The spatial layers constitute the 
basis that will be used in the future to collect 
statistical data by GPS enabled palm devices. 

GIS softwares are used in publishing statistical 
data through the development of printed 
atlases, the electronic atlas, and the preparation 
of statistical maps that are attached to statistical 
reports. The statistical data are displayed at 
several geographical levels (region, governorate, 
community, and statistical neighborhood). Year 
2014 witnessed the launch of a Geographical 
Database for the data of the general census 
for population, houses, and establishments 
of 2007 on PBCS website. Several icons and 
screens have been designed to enable the 
user to select the needed statistical indicators 
and geographical level to display and present 

the data in several forms smoothly and easily. 
Modern publication tools- that depend on 
GIS software- help many users and decision-
makers produce analytical studies to determine 
development and progress needs as well as 
study the spatial distribution of data over time 
by updating statistical data using the surveys 
and the censuses. 

1.8  Generic Statistical Business Process 
Model (GSBPM) 

This model was developed as a result of 
several individual initiatives by international 
organizations regarding defining the elements 
of the “statistical process”. Ultimately, an 
international standard was developed through 
the joint efforts of UNECE, OECD, and 
EUROSTAT. This model can be seen as a flexible 
tool to define and describe the set of business 
processes needed to produce official statistics, 

Geographical Database
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in addition to other relevant processes such 
as the statistical computing infrastructures 
and a framework for quality assessment. 
The use of this model grants organizations 
involved in producing statistical figures the 
ability to describe and document the statistical 
processes, as well as harmonize and standardize 
work procedures and tools used in statistical 
processes  and to  standardize statistical 
concepts and terminology. It also gives the 
ability to conduct comparisons among different 
processes whether inside the organizations or 
across different organizations in addition to 
the ability of harmonizing different processes. 
PCBS adopted this model that is composed of 
nine major phases as a result of several studies 
conducted by the internal work team. PCBS is 
currently piloting this model in conducting the 
workforce survey.  

1.9  Flow of information system 
In the context of PCBS efforts to develop 
the administrative services and automate 
(computerize) the different tasks through the 
optimal use of ICT systems; the first phase 
of the system for the flow of information has 
been completed. All vacations and leaves were 
computerized to become an integral part of the 
MIS system used by PCBS. The second phase 
of the project involves the computerization of 
supplies’ request, requests for maintenance, and 
requests for ICT services (Helpdesk), in addition 
to developing a special system for administrative 
assignments. The work team assigned to this 
project received training in several areas and the 
software/hardware needed for this project was 
procured.  

 

1.10  Statistical Monitoring System 
The year 2014 marked the launch of the 
Statistical Monitoring System. The database 
for the system was endorsed by the Council 
of Ministers through the system’s national 
team end of 2013. The Council of Ministers 
also endorsed placing the database in terms 
of administrative and technical responsibility 
within PCBS. The system was launched through 
a national workshop attended by the partners 
and the concerned parties. Specialized technical 
committees are undertaking currently the tasks 
of constantly updating the data for all the 
system’s indicators.  

The Statistical Monitoring System includes 138 
indicators that monitor the various sectors in 
the fields of housing, labor, education, culture, 
economy, governance, Israeli violations, MDG 
indicators and other sectors which are based on 
gender and age group. During the next phase, 
work will be undertaken to expand the database 
of the system’s indicators in parallel with the 
provision of data for all the updated indicators 
for all the system’s components.  

Part of the workshop on launching statistical monitoring system
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1.11 Palestinian Population, Housing and 
Establishment Census 2017

 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
has been initiated during 2014 in setting up 
plans and all the necessary studies for the 
implementation of Population, Housing and 
Establishment Census in 2017. This census 
is considered a legal entitlement under the 
general statistics Law No. (4) of 2000 which 
states that census should be conducted every 
ten years and this is the third implemented 
census by PCBS since the establishment of the 
Palestinian National Authority. It’s needless to 
mention that the first census was implemented 
in 1997 and the second census in 2007.

Generally speaking, census is considered one of 
the major projects that are  being implemented 
at the national level as it is the source of 
statistical data on the population, its’ distribution 
and its’ demographic, social, economic 
characteristics, for the purpose of planning and 
decision-making as well as making comparisons 
with the results of previous censuses. 2014 
witnessed the release of Cabinet decisions 
concerning the census conducting in Palestine 
during 2017.



An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

4

Networking and strengthening of local, regional, 
and international relations

Chapter
Two 
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Networking and strengthening of local, regional, 
and international relations

2.1 The International Association of Official 
Statistics (IAOS) 
Following up on Palestine’s election as the 
elected president of IAOS for the years 2013-
2015 and president for the years 2015-2017, 
PCBS took part in the IAOS conference 
(IAOS 2014) held in Vietnam in the period 
8-10/10/2014. The title of the conference 
was “Keeping up with the needs of the ever-
changing world” and was attended by heads 
of international statistical agencies and many 
statistical experts from around the world. PCBS  
submitted three work papers on different topics 
at the conference. It is worth noting here that 
Palestine undertook the task of managing and 

Chapter
Two 

organizing the Young Statistician Award 2014 
which aims at encouraging young statisticians 
to propose solutions for methodological issues 
in official statistics at the local or international 
levels. The names of the winners of this award 
were announced during the conference.
 
Additionally, in parallel with the meetings of 
the UN Statistics Unit for heads of international 
statistical agencies, a session was organized to 
promote the IAOS 2016 conference in order to 
encourage these agencies and their employees 
to take part in the upcoming conference and 
encourage their joining of IAOS. PCBS will be 
responsible

Part of PCBS participation in International Association for Official Statistics Conference (IAOS)- Vietnam 
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number of 
agreements 
and MoUs

34

25
27

21

18

the Commission for NGO Affairs for joint 
cooperation, data provision, and enhancing 
reliance on administrative records. Agreements 
were also signed with MIFTAH, Al Razi Society, 
and Save the Children to implement specialized 
statistical projects. At the international level, 
agreements were signed with UNICEF, WHO, 
UNFPA, INSEE, ADETEF, USAID, and UNDP to 
fund and implement some statistical activities 
and projects. Additionally, several special 
agreements were signed to provide some 
consulting services. 

The following chart illustrates the number of 
agreements and MoUs signed by PCBS different 
parties during the period 2010-2014.  

2.2 Agreements and Memos of Understanding 
(MOUs)  
In 2014, PCBS signed 18 agreements and 
MOUs. At the local level, agreements and MOUs 
were signed with Palestine Economic Policy 
Research Institute (MAS) and the Palestinian 
Monetary Authority (PMA) to develop and 
publish the economic monitor. PCBS signed 
also an agreement with the Secretariat General 
of the Council of Ministers for cooperation 
and transfer/exchange of experiences. PCBS 
also signed MOUs with the Ministry of Culture, 
Ministry of Justice, Ministry of Health, and 

The signing ceremony of an agreement with 
United Nations Fund for Population (UNFPA)

The signing ceremony of an agreement with USAID
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4. Training course on statistical indicators 
and models as well as preparing statistical 
reports for 17 employees of the Palestinian 
police department. 

2.3.   Strengthen the capacities of the 
national statistical system 
In 2014, PCBS implemented a number of 
training activities targeting employees of 
statistical units at ministries and governmental 
institutions to upgrade their capacities and 
develop their skills to fully undertake their 
duties in accordance with international 
recommendations and standards. This comes 
within the framework of PCBS role as the 
core agency of the national statistics system 
that includes all ministries and governmental 
institutions. Additionally, PCBS provides training 
services to the various institutions, universities, 
and research centers. Following is a breakdown 
of the most prominent activities carried out 
during the year: 
1. Training course on methodology of 

implementing and managing field surveys 
for 19 employees of the Ministry of Social 
Affairs in Gaza. 

2. Training course on tools of statistical analysis 
and the analysis of economic models using 
statistical analysis software for 38 students 
from Al Najah university. 

3. Training course on statistical work and 
methodology of implementing and 
managing field surveys for 26 employees of 
the organization of Islamic Relief in Gaza. 

Part of training course for a group of students from the University of 
Jerusalem

Part of training course for a group of employees from the Ministry of 
Public Works and Housing

5. The participation of 7 employees from the 
national statistical system in four external 
missions

6. Practical training (internship) at PCBS on 
several topics for two university students. 

7. Hosting two volunteers to work on different 
topics. 

8. Hosting 16 students from the Sociology 
department at Al Quds university to 
implement a practical training course on 
applied statistics and training them at PCBS. 

9. Training course on statistical analysis using 
SPSS for 19 employees of the National 
Institute for Public Finances and Taxes of the 
Ministry of Finance, Ministry of Information, 
Ministry of Agriculture, Ministry of National 
Economy, Ministry of Transportation, and 
Ministry of Public Works and Housing. 

10. Training course on statistical models, 
questionnaires, and analysis using SPSS for 
14 employees of the Military Intelligence 
Agency. 

11. Training course on methodology of statistical 
work and statistical analysis using SPSS for 
17 employees of the Ministry of Public Works 
and Housing. 
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The following chart illustrates down the number 
of training activities targeting individuals 
working in the national statistics system during 
the period 2010-2014. 
  

2.4. Strengthen relations with universities 
2.4.1. The statistical day at the Palestine 
Polytechnic University   
In 2014, PCBS implemented a statistical day 
at the Palestine Polytechnic University under 
the slogan of “Together to promote and 
strengthen the statistical culture within the 
Palestinian society”. The event was attended 
by the president of the university and his 
deputies, a number of the faculty members 
and representatives of the Council of University 
Graduates association, some governmental 
and non-governmental organizations, and a 
large number of students. The day involved 
several specialized scientific sessions addressing 
various topics including: introduction of the 
statistical system and the challenges facing it; 
importance of statistics in policy and decision-
making processes in addition to a presentation 
of some of the statistical indicators regarding 
demographics, national accounts, housing, 
environment, and energy. The event came out 
with several recommendations that stress the 
importance of enhancing cooperation and 
partnership between PCBS and the universities 
and the importance of using statistical data 
in scientific research. In parallel with the 
conference, a special exhibition was organized 
and included the various PCBS publications. 

training activities

14

13

18

11

11

Part of the statistical activities day at Palestine Polytechnic University
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2.4.2. The statistical day at Al Quds 
University 
PCBS implemented in April 2014 a national 
day at Al Quds University regarding official 
statistics. The event was attended by the 
heads of University departments and centers 
as well as faculty members, representatives of 
local community organizations and university 
students. The conference discussed over two 
days of scientific sessions several themes 
on topics such as Jerusalem, refugees, 
demographic reality, social conditions in terms 
of health, education, poverty, unemployment, 
phenomenon of violence, geographic realities in 
terms of housing, environment, climate, water, 
settlements, economy, in addition to economic 
forecasts and their role in designing economic 
policies. The conference screened also a film 
titled “The most difficult dilemma’ which 
represents the struggle and suffering of the 
Palestinian people and the refugees insistence 
on the right of return. In parallel with the 
conference, a special exhibition was organized 
including the various PCBS publications. 

2.5. Users’ producers dialogue  
In continuing with its approach based on 
coordination and consultation with users of 
statistical data such as ministries, governmental 
and non-governmental organizations, private 
sector organizations, civil society organizations, 
universities and others, PCBS implements 
annually a special program for dialogue and 
consultation with users to obtain feedback about 
the statistics provided by PCBS and discuss the 
indicators of some of the surveys that PCBS is 
planning to conduct as well as announce the 
results of some of the conducted surveys. This 
exercise helps PCBS understand the needs of 
all parties and to work on developing statistical 
programs that meet these needs. In 2014, 
PCBS implemented 20 activities under this 
program including workshops, meetings, and 
conferences. 

A workshop on announcing the survey results of the transition from 
education to the labor market

A workshop on poverty - Tubas

Part of the statistical activities day at the University of Jerusalem 



31 An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

4

The following chart illustrates the activities 
carried out by PCBS within the framework of the 
producers-users dialogue program during the 
period 2010-2014. 

28

30

24

25

20

Number of 
activities

2.6 PCBS and the media
PCBS accords great importance to all forms of 
media given their important role in publishing 
and disseminating statistical data as well as in 
increasing statistical awareness. PCBS is keen on 
maintaining constant relations with the media 
through various forms and means whether by 
providing the media with press statements, or 
conducting radio and TV interviews, or inviting 
the media to cover PCBS activities and events. 
During 2014, the number of press statements 
issued was 183 in addition to conducting more 
than 226 radio and TV interviews covering a 
variety of statistical topics. 
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في تقرير له عشية يوم الطفل الفلسطيني 

"اإلحصاء" : 47.1% من سكان فلسطين أطفال
رام الل���ه - "األيام": قال جهاز االحص���اء، إن عدد األفراد الذين 
تقل أعمارهم عن 18 س���نة يبلغ 2.08 مليون طفل أي ما نس���بته 
47.1% من مجموع الس���كان في فلسطين للعام 2013؛ 45.0% في 

الضفة الغربية و50.6% في قطاع غزة.
واس���تعرضت رئيس اإلحصاء عا عوض، خ���ال بيان صحافي، 
امس أوضاع الطفل الفلس���طيني عشية يوم الطفل الفلسطيني 
ال���ذي يصادف غ���دًا ويتضمن البي���ان عرضًا ألح���دث البيانات 
المتعلق���ة بواق���ع الطف���ل الفلس���طيني ف���ي مج���االت الواقع 
الديمغراف���ي والتعليم والثقافة، باإلضاف���ة إلى ظروف االطفال 

الذين هم بحاجة الى حماية خاصة.
وبلغت نس���بة األطفال دون س���ن الخامس���ة حوال���ي %14.8، 
واألطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات حوالي 13.0%، واالطفال 
في الفئة العمرية 10-14 س���نة حوال���ي 12.2% و7.1% في الفئة 

العمرية 15-17 سنة 
وتفيد البيانات أن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، 
حيث يبلغ متوسط عمر االناث عند الزواج األول في فلسطين 20.1 

عاما و24.6 عاما للذكور في العام 2012.
وبلغت نسبة االناث اللواتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة 
حوالي 21.9% من إجمالي عقود الزواج في العام 2012  التي بلغت 
، بواقع 20.0% في الضفة الغربية و24.6% في قطاع 

َ
40,292 عقدا

غزة، فيما بلغت نس���بة االناث اللواتي تعرضن للطاق قبل بلوغ 
س���ن الثامنة عش���رة 9.7% من اجمالي وقوعات الطاق في العام 
2012 الت���ي بلغ���ت 6,574 واقعة طاق، بواق���ع 8.9% في الضفة 

الغربية و10.7% في قطاع غزة.

أمراض الجهاز التنفسي السبب الرئيس في 
وفيات الرضع 

وأش���ارت بيانات وزارة الصح���ة عام 2012 أن الس���بب الرئيس 
لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي 
36.7% بواق���ع )35.6% للذكور و38.0% لإلناث(، تليها اس���باب 
ما قبل الوالدة الخدج ونقص الوزن بنس���بة 17.5% بواقع )%19.4 

للذك���ور و15.4% لإلناث(، ومن ثم التش���وهات الخلقية بنس���بة 
14.1% بواقع )13.5% للذك���ور و14.8% لإلناث(، وحل في المرتبة 
الرابعة أمراض القلب بنس���بة 9.0% بواقع )8.2% للذكور و%9.8 

لإلناث(. 
أما فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت 
بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن السبب 
الرئي���س المؤدي للوفاة تمثل في األم���راض المتعلقة  بفترة ما 
قبل الوالدة بنسبة 53.8% بواقع )52.8% للذكور و54.9% لإلناث(.

تسرب أعلى بين الذكور في المرحلة االساسية
وبلغ ع���دد طلبة الم���دارس في الع���ام الدراس���ي 2013/2012 
في دولة فلس���طين حوال���ي 1.136 مليون طال���ب وطالبة منهم 
حوال���ي 990 الف طالب وطالبة في المرحلة األساس���ية و146 الف 
طالب وطالب���ة في المرحلة الثانوية، في حي���ن بلغ عدد االطفال 
الملتحقين في رياض االطفال في نفس العام الدراس���ي حوالي 

111 الف طفل وطفلة.
وبلغت نسبة التس���رب في مرحلة التعليم األساسي في العام 
الدراس���ي 2012/2011 حوالي 0.9% بين الذكور مقابل 0.5% بين 
اإلن���اث.  وفي المرحل���ة الثانوية بلغت هذه النس���بة 2.4% بين 

الذكور مقابل 2.5% بين اإلناث.
أما عن الرس���وب، فقد بلغت نسبة الرس���وب للذكور في مرحلة 
التعليم األساس���ي 1.3% في العام الدراسي 2012/2011؛ مقابل 
1.0% لإلناث. وكانت نس���بة الرسوب في مرحلة التعليم الثانوي 

1.1% للذكور مقابل 0.8% لإلناث في نفس العام الدراسي.

األطفال يقضون في انشطة التعلم 
ما معدلة سبع ساعات يوميا

وأشارت بيانات مسح استخدام الوقت 2013/2012 ان االطفال في 
الفئة العمرية )10-17( س���نة يقضون ما معدله ست ساعات و56 
دقيقة يوميا في انش���طة التعلم )االلتحاق بالصفوف الدراسية، 
اتمام الواجبات الدراس���ية البيتية، الدراسة لامتحانات( بواقع 7 

ساعات و19 دقيقة لاناث مقابل 6 ساعات و33 دقيقة للذكور في 
نفس الفئة العمرية.  اما فيما يتعلق بالقراءة خارج نطاق انشطة 
التعل���م فقد اظهرت البيان���ات ان االطفال الذك���ور لنفس الفئة 
العمري���ة يقضون ما معدله 35 دقيقة في القراءة )قراءة الصحف 

والمجات( مقابل 45 دقيقة تقضيها اإلناث في هذا النشاط.

أطفال في سوق العمل
وأوض���ح البي���ان أن 3.5% من إجمالي عدد األطف���ال في الفئة 
العمرية 10-17 س���نة هم أطفال عاملون س���واء بأجر أو بدون أجر 
خال العام  2013 يتوزعون بواقع 4.9% في الضفة الغربية و%1.4 
في قطاع غزة، ومن الواضح أن نس���بة األطفال الذكور المنخرطين 
ف���ي العمل أعلى من االناث؛)6.5% أطف���ال ذكور مقارنة ب� %0.3 

من األطفال إناث(.
وبلغت نس���بة األطفال الملتحقين بالمدرس���ة ويعملون %1.6 
بواقع 2.5% ف���ي الضفة الغربية و0.3% ف���ي قطاع غزة، وبلغت 
3.1% بين االطفال الذكور الملتحقين بالمدرسة مقابل 0.2% بين 

اإلناث.
في حين بلغ معدل األجر اليومي بالشيكل لألطفال 10-17 سنة 
العاملين كمس���تخدمين بأجر 49.7 ش���يكل، وبلغ معدل ساعات 
العمل األس���بوعية لألطفال العاملين 44.5 س���اعة عمل أسبوعيًا 

خال العام 2013.

أطفال غزة أكثر فقرًا من أطفال الضفة الغربية
 ألنماط 

َ
بل���غ  مع���دل الفق���ر بين األس���ر الفلس���طينية وفق���ا

االس���تهاك 20.7% في الع���ام 2011 بواق���ع )14.5% في الضفة 
الغربية و32.6% في قطاع غزة(، وش���كل األطفال الذين يعانون 
م���ن حالة الفق���ر ما نس���بته 27.2% من مجموع األطف���ال؛ بواقع 
18.5% في ال�ضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة لنفس الفترة. 
كما ياحظ ارتفاع الفقر بين أس���ر قطاع غزة التي لديها أطفال؛ 
بواقع 56.5% من إجمالي األس���ر الفقيرة لديه���ا أطفال، مقابل 

43.5% في الضفة الغربية.

ضمن فعاليات األسبوع الوطني الثالث لمراقبة الطيور

محاضرات خضراء في بيت لحم وجوالت
بمحطة التحجيل و"اإلنشائي العربي" بأريحا

بيت لحم � "األيام":  تواصلت فعاليات األس���بوع الوطني 
الثال���ث لمراقب���ة الطي���ور وتحجيلها، بمحاض���رات حول 
التوعية البيئية في بيت لح���م وجوالت بمحطة التحجيل 

وزيارة "االنشائي العربي" في أريحا 
واس���تقبلت مدينتا بيت لح���م وأريحا عش���رات الطلبة 
والباحثي���ن والوف���ود األجنبية، الذين قدموا لمش���اهدة 
أس���راب الطيور وطرق دراس���تها، والتعرف إلى أسمائها 
العلمية والش���عبية، واالس���تماع إلى شرح حول أهميتها 

للبيئة والتنوع الحيوي وما يتهددها من أخطار.
ففي أريحا، احتش���د العشرات من الطلبة والباحثين في 
محطة مراقب���ة للطيور أقامها "التعليم البيئي"، بالتعاون 
مع مؤسس���ة SEEN األوروبية، على أرض جمعية المشروع 
اإلنشائي العربي، بمشاركة مدير عام المصادر الطبيعية 
في س���لطة ج���ودة البيئ���ة د.عيس���ى ع���دوان، والمدير 

التنفيذي للمركز سيمون عوض.
وذكر عوض أن فعاليات األسبوع  الثالث تسعى إليصال 
رسالة بيئية لجهات االختصاص والمواطنين، للتنبيه إلى 
األخطار التي تتعرض لها البيئة، وانعكاس���ات ذلك على 

التنوع الحيوي. 
فيما أكد د. عدوان أهمية وجود محطات لدراسة الطيور 
وهجرتها، لما لهذه الكائنات من دور في التوازن البيئي.

وتجول طلبة "الكلية األهلية" في المحطة، وتعرفوا على 
أنواع الطي���ور المهاجرة، والتنوع الحي���وي بين النباتات 
والحيوان���ات في اإلقلي���م الجاف، الذي تمت���از به محطة 
مراقبة الطيور في أريحا، واإلقليم المتوس���ط التي تتمتع 
به محط���ة طاليتا قومي في بيت جاال الت���ي زاروها مطلع 

العام الحالي.
وشاهد الطلبة عدًدا كبيًرا من الطيور المحجلة، باإلضافة 
إل���ى العديد من الطيور المهاجرة التي حلقت في س���ماء 
المنطقة. وانتقلوا بعدها إلى المشروع اإلنشائي العربي، 

وتعرفوا على طرق تصنيع األلبان واألجبان.

وقالت الطالبة كرمل عودة: إنها تعرفت على عالم جديد 
بالنس���بة لها، كما التقت بالوفد البولندي، واستمعت إلى 
ش���رح من البروفيسور وعالم الطيور بوسيه، وتعرفت على 

العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي تعبر فلسطين.
وأش���ارت المعلم���ة وفاء الس���عد إل���ى أن الرحلة فرصة 
مفيدة لتقريب الطلبة من البيئة، وهي درس عملي تناول 
طبيعة الكائنات الحية الموج���ودة في بادنا، وأهميتها 

للتوازن البيئي.
وفي الس���ياق، اس���تقبل "التعليم البيئي" طالبات بنات 
بيت جاال الثانوية، وقدم الباحث رياض أبو س���عدى شرحًا 
عن الطيور التي تعبر سماء فلسطين خال موسم الهجرة، 
وراقبت الطالبات مجموعات منها كانت على حافة بركة ماء 

شيدها المركز لجذبها. 
كم���ا تجولن ف���ي الحديق���ة النباتية التابع���ة للمركز، 
وتعرف���ن عل���ى نب���ات العنصل البح���ري، والث���وم البري، 
والخ���ردل، واللوف، وقرن الغزال، والعش���رات من أش���جار 
فلسطين األصلية كالزيتون، والبلوط، والبطم، والسريس، 

والسويد.
وانتقل���ت الزائرات إلى متحف التاري���خ الطبيعي الذي 
يضم أكثر من 2500 عينة م���ن الحيوانات، والتي تنتمي 
إل���ى فلس���طين التاريخي���ة، وتعرف���ن على أب���رز الطيور 
المنحطة كطائر البلبل أصفر العجز، وأبو الحناء، والوطواط، 

وعصفور الشمس الفلسطيني.
يذك���ر أن مركز التعلي���م البيئي/ الكنيس���ة اإلنجيلية 
اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة، ينظم وبالتعاون 
مع س���لطة جودة البيئة هذا األس���بوع في تقليد س���نوي 
جاء بمبادرة المط���ران د. منيب يونان، رئيس الكنيس���ة 
اإلنجيلي���ة اللوثرية، بهدف دق ناقوس الخطر لما تعانيه 
البيئة م���ن تحديات يتس���بب بها االحت���ال، إلى جانب 
تسليط الضوء على الممارسات المجتمعية غير الصديقة 

للبيئة.

مؤسسة "تامر" تطلق حملة لتشجيع القراءة في قلقيلية
قلقيلية - "األيام: أطلقت مؤسس���ة تامر للتعليم المجتمعي، 
في قلقيلية، أمس، حملة لتش���جيع القراءة تحت شعار "القراءة 
طبع وطابع"، بحضور المؤسس���ات الشريكة واللجنة التحضيرية 

للحملة.
وبينت مؤسس���ة "تامر" أن إطاق الحملة تم من خال نش���اط 
يركز على فك���رة الطوابع البريدية وما تحمل���ه من رمزية عالية 
متعلقة بالثقافة الفلس���طينية، عن طريق إنتاج طابع بريدي ما 

لكل مشارك يعبر عن الهوية الفلسطينية.
وأش���ارت إلى أن منسقة المؤسس���ة غادة عبد العال افتتحت 
الفعالية مش���يدة بالجه���ود التي بذلتها اللجن���ة التحضيرية 
للحملة ومس���اهمتها في نشر بذور المعرفة، وأشارت إلى اإلرث 

الثقافي الفلسطيني الذي يحمله شعار الحملة.
ونوه���ت إلى م���رور 25 عاما على إنش���اء المؤسس���ة "في ظل 
الش���راكة الوطنية التي امتدت خال هذه األعوام والتي سعت 
إلى خلق موروث ثقافي فلس���طيني يؤكد وجودنا وبأننا ش���عب 

يستحق الحياة".
من جهته، دعا ممثل محافظ قلقيلية محمد خضر إلى ضرورة 
أن تك���ون القراءة ع���ادة متأصلة في الحي���اة اليومية وجزءا من 

البرنامج اليومي لما لها من دور في تنمية الفكر والشخصية.
بدوره، أكد مدير التربية والتعليم يوسف عودة ضرورة تنمية 
مه���ارة القراءة لدى الطلب���ة عبر العديد من األنش���طة الداعمة 
للمنه���اج الفلس���طيني، مش���يرا إل���ى أهمية الق���راءة في بناء 
الش���خصية وزيادة المعارف والمهارات وتنمية مخزون الثقافة 

لدى طلبة المدارس.
وعرض مشرف قس���م الطفل في مكتبة بلدية قلقيلية مقداد 
شبيطة نبذة عن تاريخ فلسطين في طوابع البريد، وترك الفسحة 
لألطفال للتأمل فيما سيبدعون في رسم وتصميم طوابع بريدية 
تعكس الثقافة الفلسطينية، علما أن هذه الطوابع ستعرض في 
معرض الرسومات الذي س���ينظم ضمن فعاليات حملة تشجيع 

القراءة في مكتبة بلدية قلقيلية، الخميس المقبل.

حقوق المعاقين في لوحات فنية 
بمدرسة راس الواد شرق بيت لحم

بيت لحم – "األيام": نظمت ش���بكة متابعة األشخاص ذوي اإلعاقة في مدينة 
بيت لحم، سلسلة فعاليات استكمااًل لأليام المفتوحة في المدارس، خصصت 
لمدرسة راس الواد األساسية في زعترة شرق بيت لحم، وذلك بمشاركة أعضاء 

الشبكة عضو المناصرة أحمد مطير وإبراهيم برناط مدير مؤسسة ستارت.
وتخلل اليوم عدة فقرات تمثلت في رس���م جداريات على أس���وار المدرسة، 
تمثل���ت حول حقوق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة لطاب المدرس���ة، وتأتي هذه 

األنشطة ضمن فعاليات الشبكة للعام2014.
فيما يش���ار الى أن ش���بكة متابعة األش���خاص ذوي اإلعاقة أقامت على مدار 
العامين 2013-2014 العديد من النش���اطات الترفيهية والتوعوية في العديد 
من المؤسسات والمدارس، ضمت فعاليات ومعارض للرسوم واألعمال اليدوية 

ومنتجات لألشخاص ذوي اإلعاقة.
كما تقوم الش���بكة بالتعاون مع البلديات والمجالس القروية ومحافظة بيت 
لحم لعمل ودراس���ة آليات تس���هيل حركة المعاقين ف���ي المجتمع والمرافق 
العامة وعمل الندوات والمطالبة بتطبيق القوانين لدمج المعاقين في المجتمع.

من جهتها، ش���كرت مديرة مدرس���ة راس الواد رائدة ديرية المشاركين من 
أعضاء ش���بكة متابعة األش���خاص ذوي اإلعاقة على تنظيم الفعاليات لما لها 

من أهمية في إيصال الرسائل حول تسهيل دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع.

تكريم األسير المحرر 
إسماعيل أبو الوفا في جنين

جني���ن - "األي���ام": كرم نادي األس���ير 
المحرر اسماعيل عبد الباقي أبو الوفا من 
جنين. وش���ارك في الحف���ل ممثلون عن 
اللجنة الش���عبية إلطاق س���راح األسرى 
ولجنة أهالي األسرى واألسرى المحررون.

واعتب���ر مدير النادي ف���ي جنين راغب 
أب���و دياك، أن الزي���ارة والتكريم  يأتيان  
في إطار التواصل مع األس���رى المحررين 

وتقديرًا ووفاء لنضالهم.
ودعا علي أبو خضر رئيس لجنة أهالي 
األسرى األسرى المحررين إلى بذل المزيد 
من الجهود في سبيل إبقاء صوتهم عاليا 

وقضيتهم على سلم األولويات.
بدوره، ثم���ن أبو الوفا دور المؤسس���ات 
العاملة في مجال األس���رى ونادي األس���ير 
عل���ى االهتم���ام باألس���رى داخل س���جون 
االحت���ال اإلس���رائيلي من خ���ال تفعيل 
قضيتهم بكل ما من ش���أنه التخفيف من 
معاناتهم. وسلم المشاركون في التكريم 
درع العهد والوفاء لألسير المحرر اسماعيل 

وعائلته وذلك تقديرًا لنضالهم.

الرئيس يتسلم التقرير
السنوي لديوان الرقابة

رام الله - "وفا": تس���لم الرئيس محمود عباس، مس���اء أمس، التقرير السنوي لديوان 
الرقابة المالية واإلدارية للعام 2013، وذلك خال اس���تقباله وفد الديوان برئاسة سمير 
اب���و زنيد رئيس ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية، في مقر الرئاس���ة برام الله، بحضور 

رئيس ديوان الرئاسة حسين األعرج.
واطلع ابو زنيد، الرئيس على نتائج التقرير السنوي، وأبرز مؤشراته، واإلنجازات التي 
حققها الديوان على الصعيد الرقابي سواء على المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، 
مشيرًا إلى أن التقرير أظهر كذلك تحسنا في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام، واألداء 

الرقابي فيها، مع التأكيد على ضرورة تطويرها بشكل مستمر.
وأوض���ح ابو زنيد أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عمل ديوان الرقابة، أبرزها 

االستقال المالي واإلداري.
وأكد الرئيس دعمه الكامل لعمل ديوان الرقابة، مشددا على أن الجميع تحت القانون 

سواسية.

مجدالني: حملة الحكومة اإلسرائيلية 
التحريضية إفالس سياسي

رام الل���ه - "وف���ا": أكد األمين الع���ام لجبهة النضال الش���عبي، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، أن سياس���ة االبتزاز اإلس���رائيلي 
الت���ي يعبر عنها أركان الحكومة اإلس���رائيلية المتطرفة والتي يتزعمها وزير 
االقتص���اد نفتال���ي بين���ت، بمثابة إفاس سياس���ي ودليل عل���ى تخبط هذه 

الحكومة المتطرفة.
وأضاف مجدالني، خال ترأس���ه اجتماع قيادة س���احة الضف���ة الغربية في 
مكتب الجبهة بالبيرة، أمس، إن التهديدات اإلسرائيلية عبر سيناريو اعتقال 
الرئيس أو إبعاده أو إضعاف الس���لطة تمهيدا النهيارها بضغوط اقتصادية، 

سينعكس سلبا على حكومة بنيامين نتنياهو وعلى الشعب اإلسرائيلي.
وأش���ار إلى أهمية تعزيز وتصليب الموقف الفلس���طيني عبر خطة واضحة 
المعال���م، تب���دأ بمؤتمر وطني للمقاومة الش���عبية بالموازاة م���ع إطاق حملة 

دبلوماسية لمحاصرة إسرائيل في كافة المحافل الدولية.
وناقش االجتم���اع آخر التط���ورات التنظيمية والتحضي���رات لعقد اجتماع 
اللجنة المركزية للجبهة، حيث أش���ار عضو المكتب السياسي سكرتير ساحة 
الضفة محمد العطاونة إلى أن الجبهة وضعت خطة عملها وتحركاتها لتنفيذ 
برنامجها وأنش���طتها في مختلف محافظات الضفة، لانخ���راط في المقاومة 

الشعبية بمواجهة كافة اإلجراءات التصعيدية اإلسرائيلية.

عشراوي تتسلم في بوسطن 
جائزة للمواطنة العالمية 

واش���نطن - "وفا": تس���لمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير حنان 
عش���راوي جائزة 'جاين ماير' للمواطنة العالمية م���ن جامعة 'تافتس' ومعهد 

القيادة العالمية التابع لها في بوسطن في الواليات المتحدة األميركية.
وأوضحت دائرة الثقافة واإلعام في منظمة التحرير، في بيان صحافي، أمس، 
أن الجائزة جاءت تقديرا إلسهامات عشراوي في تحقيق إنجازات على مستوى 

العالم، وتعزيزا لقيم حقوق اإلنسان والحقوق المدنية.
وألقت عشراوي بعد حفل توزيع الجوائز محاضرة في الحرم الجامعي بعنوان 

'فلسطين وحتمية السام: أنماط متكررة وديناميات التحول'.
من جهة أخرى، ش���اركت عش���راوي في العديد من الفعاليات التي تنظمها 
مبادرة الشرق األوس���ط في كلية هارفرد كيندي، وقدمت محاضرة بعنوان: 'ما 
وراء الفرصة األخيرة: التحديات التي تواجه تحقيق السام بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين'.

قبرص: المصور فادي العاروري 
يعرض "الحياة في مناطق ج"

قبرص - "وف���ا": عرض المصور الفلس���طيني فادي العاروري 30 ص���ورة تحت عنوان 
'الحياة اليومية في مناطق ج'، قبيل افتتاح فعاليات األمس���ية الفلسطينية في جامعة 

شرق البحر األبيض المتوسط بمدينة 'فامغوست' في قبرص.
وافتت���ح اتحاد مجلس الطلبة الفلس���طينيين في الجامعة مع���رض العاروري، لعرض 
المشاكل اليومية التي يعانيها المواطن الفلسطيني جراء ممارسات االحتال، ولحشد 
رأي عام مناصر للقضية الفلسطينية، وعكست الصور معاناة السكان باللونين األبيض 

واألسود، وصمودهم في أراضيهم، رغم إجراءات االحتال الرامية لتهجيرهم.
وقال العاروري: 'إن المعرض فرصة لعرض جانب مهم من حياة المجتمع الفلسطيني، 
ك���ون أراضي 'ج' تعتبر األكبر مس���احة في الضف���ة الغربية المحتل���ة، وخاضعة تحت 
الس���يطرة اإلسرائيلية، والمصاعب الكثيرة التي يعاني منها المواطنون هناك'، مشيرا 
إل���ى أن تنظيم المعرض يأتي بدعوة من اتحاد الطلبة في الجامعة التي تضم قرابة 14 

الف طالب من مختلف الجنسيات العربية والدولية'.
وعق���ب افتتاح المعرض، بدئت فعاليات األمس���ية الفلس���طينية بمش���اركة الفنان 
الفلس���طيني عاء عزام، الذي ش���ارك بفقرة فنية عكست الموروث الفلسطيني بالشعر 

والدبكة والعرس الفلسطيني التقليدي.
وقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة حاتم دوابش���ة في كلمته 'إن الش���عب الفلسطيني 
تواق للحياة واألمس���ية التي تنظم س���نويًا في الجامعة، تهدف إل���ى توطيد عاقات 
الطلبة بغيرهم، وعكست صورة جميلة عن الشعب الفلسطيني بعرض موروثه الثقافي 

واالجتماعي، والتركيز على تداعيات االحتال على كل جوانب حياتهم اليومية'.

عّمان: بحث ترتيبات عقد اجتماع 
اتحاد الصحافيين العرب في فلسطين

عم����ان - "وفا": بح���ث االجتماع التش���اوري التحضيري 
التح���اد الصحافيين الع���رب في مقر نقاب���ة الصحافيين 
األردنيي���ن، الترتيبات واإلجراءات لعق���د اجتماع األمانة 

العامة لاتحاد في فلسطين في أيار المقبل.
وأوضحت نقابة الصحافيين، أمس، أن هذا االجتماع 
جاء تنفيذا لقرار المكت���ب الدائم التحاد الصحافيين 
العرب ف���ي اجتماعه األخير في الكويت في تش���رين 
الثان���ي الماض���ي، بعق���د االجتماع المقب���ل في دولة 
فلس���طين، حيث أك���د المجتمعون عق���ده في موعده 
المق���رر في مدينة رام الل�ه، كما س���يعقد على هامش 
االجتم���اع مؤتمر التح���اد الصحافيين الع���رب لدعم 
فلسطين، بحضور عدد من الصحافيين العرب وممثلين 
عن االتحاد الدولي للصحافيين، والمنظمات اإلقليمية 

العربية والدولية.
وأش���اد الحض���ور بإعادة فت���ح مقر نقاب���ة الصحافيين 

الفلس���طينيين في القدس، مشيرين إلى أن هذه الخطوة 
تشكل أهمية بالغة في عودة النقابة إلى مقرها الرئيس، 

الذي تم بدعم مشكور من نقابة الصحافيين العراقيين.
وثم���ن النائ���ب األول لرئي���س االتح���اد مؤي���د الامي 
التس���هيات والجهود التي بذلتها نقاب���ة الصحافيين 
األردنيين، إلنجاح هذا االجتماع، معبرًا عن تقدير االتحاد 

لنقابة الصحافيين األردنيين على جهودها.
وحض���ر االجتماع نقيب الصحافيي���ن العراقيين، نائب 
رئي���س االتحاد ط���ارق المومن���ي، ونقي���ب الصحافيين 
األردنيي���ن، األمين الع���ام لاتحاد حات���م زكريا، ورئيس 
لجن���ة الحريات في االتحاد عب���د الوهاب زغيات، ورئيس 
لجنة الموارد في االتحاد عدنان الراش���د، بحضور وفد من 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين ضم كا من نائب نقيب 
الصحافيي���ن ناصر أبو بكر، وعضو األمانة للنقابة موس���ى 

الشاعر.

"تربية أريحا" و"مركز الطفل" يبحثان
تشكيل كورال موسيقي من الطلبة

أريحا � "األيام": بحث مدير التربية والتعليم في محافظة أريحا واألغوار محمد 
الحواش، أول من أمس، مع مدي���رة مركز الطفل في المحافظة، نادرة المغربي، 
إمكانية التعاون في تنمية المواهب الفنية لطلبة المدارس، من خال تشكيل 

كورال موسيقي من الطلبة.
وأش���ار الحواش إلى أن هذا الهدف يتقاطع مع عم���ل التربية والتعليم في 
السعي الدؤوب لتنشئة األجيال وتربيتها على األخاق الحسنة وتنمية جوانب 
اإلبداع والشخصية لديها، باإلضافة إلى تلقيها التعليم األكاديمي والتدريب 

الازم من اجل إيجاد جيل واع ومتعلم وقادر على بناء الدولة الفلسطينية.
بدورها، أش���ارت المغرب���ي إلى أن مركز الطفل يس���عى إليجاد نواة حقيقية 
لتنمية المواهب الفنية لدى األطفال، وذلك من خال إعطائهم التدريب الفني 

الازم، وعلى أيدي متخصصين.
واضافت: نحن في مركز الطفل نس���عى لتش���كيل كورال موس���يقى هادف، 
يمكن من خاله اكتشاف أصوات ومواهب األطفال في محافظة أريحا، وتقديم 

العروض الفنية المميزة وإحياء المناسبات الوطنية.
وف���ي االجتماع ت���م بحث جميع الترتيب���ات الازمة من اجل إنش���اء الكورال 
الموسيقى ابتداء من اختيار الطلبة الموهوبين، وتدريبهم وانتهاء بتشكيل 

كورال جاهز للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية والتربوية.

مناقشة برنامج فعاليات
 يوم األسير في الخليل

الخليل - "األيام": عقد في محافظة الخليل اجتماع مركزي تش���اوري، بخصوص اإلعان 
عن فعاليات يوم األسير الفلسطيني والذي يصادف 17 من الشهر الجاري. 

وأكد كل من وزير شؤون األسرى عيسى قراقع ورئيس نادي األسير قدورة فارس على 
أن خطوة الرئيس  محمود عباس ابو مازن باالنضمام إلى المعاهدات التي تتعلق بأسرى 
الحرب وتحديدا اتفاقيات جنيف هو اس���تحقاق مهم للش���عب الفلس���طيني واألسرى 
داخل الس���جون، داعين إلى حش���د  كل الطاق���ات من أجل دعم األنش���طة والفعاليات 

الخاصة باألسرى على كافة المستويات المحلية والدولية. 
واتفق المجتمع���ون على أن تكون جميع األنش���طة والفعاليات الوطنية بالش���راكة 
لضم���ان نجاحها بحيث تليق بمس���توى نضاالت أبناء ش���عبنا، إضافة إلى التنس���يق  
للقاءات دولية تتم بالتعاون مع المؤسس���ات الحقوقية والقانونية وإعداد خطوة  لدعم 
األس���رى في خطواتهم االحتجاجية التي من الممكن أن تبدأ الشهر المقبل، وأن يكون 

هناك اجتماعات دورية كل عدة أشهر لتقييم التضامن الشعبي مع األسرى.  
وناقش المجتمعون قضية اس���تحقاقات األس���رى المحررين، وضرورة تنفيذ القانون 

المتعلق بهم بأسرع وقت ممكن.
وجاء هذا االجتماع المركزي والذي يعقد س���نويا بمناس���بة يوم األسير الفلسطيني 

لوضع البرنامج النهائي إلحياء هذا اليوم الوطني. 
وجرى اللقاء بحضور مدراء فروع المحافظات في وزارة ش���ؤون األس���رى ونادي األسير، 
إضافة إلى رئيس لجنة أهالي األس���رى في المحافظة عبد الرحيم سكافي وممثلين عن 

لجنة األسرى المحررين في المحافظة.

الجالد يطلع وفدًا 
برلمانيًا ألمانيًا على 

النظام القضائي
رام الله - "األيام": أطلع رئيس المحكمة 
العلي���ا، رئي���س مجلس القض���اء األعلى 
القاضي فريد الجاد في مكتبه برام الله، 
أمس وف���دا برلمانيا ألمانيا م���ن اللجنة 
القانوني���ة لبرلمان والية ش���مال الراين 
- ويس���تفاليا، برئاس���ة رئيس اللجنة د. 
روبرت أورث، بحضور مس���ؤول الش���ؤون 
السياسية من مكتب الممثلية األلمانية 
ايكي بولث باش، عل���ى النظام القضائي 

في فلسطين.
وهدف االجتم���اع للتعرف إلى تركيب 
وصاحيات النظام القضائي الفلسطيني.
وأبدى الوفد إعجاب���ه بالتطور الحاصل 
الفلس���طيني،  القضائي  النظ���ام  عل���ى 
معربا عن استعداده ألي تعاون من شأنه 

تطوير العمل القضائي بين الجانبين.

األسير مسلمة ثابت يدخل 
عامه الـ 12 في األسر

رام الله - "األيام": دخل األسير مسلمة 
عبد الله ثابت أمس عامه ال� 12 في سجون 

االحتال.
وبين���ت مفوضية التعبئ���ة والتنظيم 
لحركة فت���ح، في بيان أمس، أن األس���ير 
ثابت ولد في العام 1966 في قرية رامين 
واعتقلته قوات االحتال في العام 2002 
وحكمت عليه حكما جائرا 25 س���نة حيث 
كان مس���لمة عل���ى مقاعد الدراس���ة في 
جامعة النجاح الوطني���ة وكان عضوا في 
قي���ادة منظمة الش���بيبة الفتحاوية في 
فلس���طين وعضو هيئة ادارية لش���بيبة 
النجاح لم يستس���لم مس���لمة لاحتال 
واكمل دراس���ته الجامعي���ة البكالوريس 
واالن يكم���ل دراس���ته العلي���ا تخصص 

دراسات اسرائيلية. 
واك���دت المفوضية ف���ي بيانها حرية 
جميع اسرانا البواسل من سجون االحتال 
مؤك���دة أن حريتهم هي م���ن االهداف 
الثابت���ة التي لن تتخلى عنه���ا القيادة 
اعتقال  بيان ذكرى  الفلسطينية وتطرق 

االسير مسلمة ثابت لسيرته الذاتية.

طوباس: يوم فرح ومرح لألطفال
بمدرسة عين البيضاء إحياء ليومهم

طوب���اس - "األيام": أحيت ش���بكة حماي���ة الطفولة في 
محافظ���ة طوب���اس واألغوار الش���مالية، وبالتنس���يق مع 
الشبكة الفلسطينية المستقلة لحقوق الطفل، أمس، يوم 
الطفل الفلسطيني، والذي يصادف السابع من نيسان من 
كل عام، بتنظيم يوم فرح ومرح لألطفال في مدرس���ة عين 

البيضاء األساسية.
وق���ال القائمون على ه���ذا اليوم، إنه اس���تهدف طلبة 
المرحل���ة األساس���ية، وتخللت���ه العدي���د م���ن الفقرات 
الترفيهية والمس���رحية الموجهة نح���و تعليم األطفال 
أسس التعامل مع األسرة والمدرسة والمجتمع والتعريف 

بحقوق الطفل.
وأقيم االحتفال برعاية ومشاركة المحافظ، العميد ربيح 
الخندقج���ي، وبحضور مدراء وموظف���ي التربية والتعليم، 
والش���ؤون االجتماعي���ة، والعم���ل، والداخلية، والش���ؤون 
المدنية، ورؤس���اء الهيئات المحلية في األغوار الشمالية، 
واالتحاد العام للم���رأة، وجمعية طوباس الخيرية، ودائرة 
تنمي���ة الم���رأة والطف���ل، باإلضاف���ة إلى ممث���ل الحركة 

العالمية للدفاع عن األطفال، سامر عجعج.
وبين الخندقجي، في كلمته أن االستثمار بالطفل يكون 
بتعزي���ز دوره وتش���جيع إبداعاته ومواهب���ه، وتوجيهه 
باالتجاه الصحيح الستكش���اف نفس���ه، حتى يكون قادرا 
على رس���م مس���تقبله نحو األفضل، إل���ى جانب تحصيله 
العلم���ي ال���ذي يتكام���ل مع تل���ك المه���ارات في صقل 

شخصية ومس���تقبل الطفل الفلسطيني، وتمكينه من أن 
يعي���ش حاضره بفرح دون معان���اة أو تكبد متاعب الحياة 

مبكرا.
وألق���ت الطالبة الن���ا صوافطة، كلمة األطف���ال، فطالبت 
بإقرار القوانين والتش���ريعات التي تحم���ي الطفولة من 
العمال���ة المبكرة، وتعزيز المش���اركة الفاعل���ة لهم في 
األمور التي تخصهم، ووقف االستغال االقتصادي لهم، 
وتهيئ���ة المرافق الترفيهية والحدائق لتكون متنفس���ا 

لهم، وبما يمكنهم من الخروج من ضغط الدراسة.
وطالب���ت صوافط���ة، المجتمع الدولي بتوفي���ر الحماية 
ألطفال فلسطين من إجراءات االحتال، مستعرضة تقرير 
الحركة العالمي���ة للدفاع عن األطفال، والذي يش���ير إلى 
تزاي���د كبير في اعتق���ال وتوقيف واس���تجواب االحتال 
لألطف���ال على الحواجز وفي المعتقات، إضافة إلى إصابة 
واستشهاد العديد منهم خال األعوام القليلة الماضية.

وعرض خ���ال االحتفالي���ة، عرض مس���رحي يحث على 
تنظيم األطفال لوقتهم في الدراس���ة واللعب، واالبتعاد 
عن العادات الس���يئة، والتمس���ك بمقاعد الدراسة، وحث 
أولياء األمور على االهتمام بأبنائهم ومتابعة تصرفاتهم 

وتوجيههم نحو األفضل.
وقدم���ت منظمة االحتفالي���ة، الهداي���ا لألطفال الذين 
تفاعلوا مع أغاني األطفال واألغاني الوطنية وسط مشاركة 

كبيرة.

مشاركون في االجتماع التشاوري.
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"العمل الزراعي" يشرع بتنفيذ مشروع 

"النضال من أجل األرض" في األغوار

رام الل���ه � ب���دأ اتحاد لج���ان العمل 

الزراعي العمل على مش���روع  "النضال 

م���ن أج���ل األرض: الدفاع ع���ن حقوق 

إل���ى  الوص���ول  ف���ي  الفلس���طينيين 

أراضيه���م ف���ي غ���ور األردن" الممول 

م���ن مؤسس���ة مديك���و الدولي���ة، من 

خ���ال التواصل مع المس���تفيدين من 

المشرروع، حيث س���يتم توريد أشتال 

نخيل وش���بكات ري وأس���مدة عضوية 

لخمس���ة مزارعين في قرية مرج نعجة 

باألغوار، ل���كل مزارع 3 دونمات ليصبح 

االجمالي 15 دونم )240 فسيلة نخيل(.

ل الزراع���ي في بيان 
وأوض���ح العم

أصدرته، أمس، أن المش���روع يهدف 

إل���ى دع���م صم���ود المزارعي���ن في 

منطق���ة األغ���وار وخاصة ف���ي مرج 

نعج���ة، وذلك من خال دع���م زراعة 

المحاصي���ل المس���تدامة مثل زراعة 

النخي���ل، وتثبي���ت المزارعي���ن في 

أراضيهم وع���دم تحولهم إلى عمال 

في المستوطنات "اإلسرائيلية" التي 

تلتهم أراضيهم تدريجيًا وتستغل 

ق���وت أبنائه���م وعائاته���م. كم���ا 

يهدف المشروع إلى زراعة األصناف 

التي تتحمل ملوح���ة المياه وملوحة 

جانب من المشروع.

التربة مثل أشجار النخيل التي تدر 

 وتعمل على تنمية مس���تدامة 
دخاً

للعائات المستفيدة.

يشار إلى أن قرية مرج نعجة تبعد 

عن الخط األمني واألس���اك الشائكة 

1948 أكثر من ثلثي مس���احة األرض، 500 مترا، والت���ي التهمت منذ عام 

وذل���ك ف���ي ترس���يم الح���دود بين 

س���رائيل" واألردن وه���ي األراضي 
"إ

التي كانت في السابق محاذية لنهر 

األردن، ويقس���مها ش���ارع "90" إلى 

حس���ب اتفاقية أوس���لو وهو القسم قسمين، القسم الشرقي منطقة "ب" 

المس���موح فيه البناء ش���فهيًا دون 

أذن ترخي���ص م���ن اإلدارة المدنية 

الغرب���ي  والقس���م  س���رائيلية" 
"اإل

منطقة "ج" وه���ي األراضي المزروعة 

والتي تبلغ حوالي 600 دونم زراعي.

لقاء في رام الله يبحث استحداث أدوات 

استثمارية تالئم الوضع االقتصادي الفلسطيني

رام الله - "االيام": عقد، مؤخرًا، في نادي رجال األعمال في مدينة رام الله لقاء 

طاولة مس���تديرة، بمبادرة من بورصة فلسطين، حضره نخبة من رجال األعمال 

واألكاديميي���ن والمستش���ارين المختصين، وذلك لبحث إمكانية اس���تحداث 

أدوات استثمارية تتاءم والوضع االقتصادي الخاص بفلسطين.

ورح���ب د. فاروق زعيتر، رئيس مجلس إدارة البورص���ة، بالحضور مؤكدًا على 

ضرورة هذا اللقاء بصورة دورية، لبحث ومناقشة أفكار ومشاريع تعود بالفائدة 

على البيئة االستثمارية واالقتصاد الوطني. 

وقدم زعيتر موجزًا حول دور بنوك االستثمار وتخصصها وطبيعة عملياتها 

كالمس���اهمة في عمليات الخصخص���ة، كما تم مناقش���ة أدوات حديثة ذات 

صلة باالس���تثمار ومن بينها التوريق واالقتناء واالندماج، وتحدث حول جدوى 

قاء ال���ى  مفاهيم وغايات 
اس���تعمال هذه األدوات واألس���اليب،  كما تطرق الل

صناديق االستثمار المشتركة بأنواعها وعمليات أخرى. 

ورحب الحض���ور بفكرة انعقاد اللقاء مؤكدين على ض���رورة تنظيمه لضمان 

متابعة مخرجاته ووضعها موضع التنفيذ، كما تحدثوا عن بعض المستلزمات 

الضرورية للمساهمة في استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة، كالوضع 

القانون���ي والتعليم���ات المنظمة له���ذه األدوات. مؤكدين عل���ى أهمية دور 

الهيئات الرقابية، كسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات في 

إنجاح هذه المفاهيم االس���تثمارية العصرية، إضافة إلى ضرورة توفر الوعي 

العام بهذه األدوات وفوائدها، والعمل على تحفيز  الطلب عليها وتسويقها. 

وفي السياق ذاته، خلصت المداخات حول مستلزمات التنفيذ، إلى إمكانية 

ها للب���دء بخطوات فعلية على أرض الواقع، وأكد الحاضرون على االلتزام 
توفير

المس���تمر للنظم الرقابي���ة والتعاون في تطبيق األف���كار الحديثة وتنفيذها 

مهنيًا. وإمكانية البدء بأدوات جديدة كصناديق االستثمار العقاري وصناديق 

االس���تثمار في األوراق المالية والتي قد تكون أكثر مائمة حاليا لواقع س���وق 

رأس المال الفلس���طيني، مع ضرورة ب���ذل المزيد من الجهد في جانب التوعية 

بهذه األدوات لتحفيز الطلب عليها من المستثمرين أفرادًا ومؤسسات.

جنين: تنفيذ مشروع ربط خط ناقل

 للكهرباء لـ 13 مجلسًا قرويًا

رباء بل���دة يعبد جنوب غرب جنين، أمس، عن 
جني���ن � "وفا": أعلنت هيئة كه

هرباء لثاثة عشر مجلسا قرويا.
البدء بتنفيذ خط ناقل للك

س البلدي لبلدية يعبد محمد 
هرباء يعبد عضو المجل���

ك���ر رئيس هيئة ك
وذ

رب���اء بتكلفة 722 
أب���و بكر ل�'وفا'، أن الهيئة باش���رت بتنفي���ذ خط ضغط كه

ألف ش���يكل تس���تفيد منه 13 قرية ف���ي منطقة يعبد، وذلك ضمن سياس���ة 

الهيئة، والتي باشرت بتوسيع شبكة الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة 

هرباء بديل في حال انقطاع التيار 
رباء والعمل على توفير خط ك

وتقوي���ة الكه

الكهربائي عن المجالس القروية، مش���يرا إلى أن هذا هو المش���روع األول الذي 

ينفذ منذ عشرات السنين، وسيخدم آالف المواطنين في تلك القرى وبتمويل 

ذاتي.

"اإلحصاء": مجلس الوزراء صادق على تنفيذ التعداد

العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت العام 2017

صاء، المدير 
رام الل���ه � "األيام": أعلنت عا عوض، رئيس الجهاز المركزي لإلح

الوطن���ي للتعداد، أن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/12/23، 

صادق على قرار إجراء التعداد العام للس���كان والمس���اكن والمنش���آت 2017، 

وانطاقا من هذا القرار  ستش���هد دولة فلسطين للمرة الثالثة تنفيذ التعداد 

العام الثالث للس���كان والمساكن والمنشآت 2017 بعد مرور عشر سنوات على 

تنفيذ التعداد الثاني عام 2007 وعش���رين عامًا على تنفيذ التعداد األول عام 

.1997

ن قرار مجلس الوزراء عدة م���واد تتلخص في قيام  الجهاز المركزي 
ويتضم���

لإلحصاء بإجراء تعدادًا عامًا للسكان والمساكن والمنشآت في كافة المحافظات 

الفلسطينية خال عام 2017 وفي المواعيد التي ستقررها اللجان التي سيتم 

ج���راءات الفنية واإلدارية الازمة 
تش���كيلها لهذا الغرض، مع اتخاذ جميع اإل

إلتمام التعداد في الموعد المحدد، كما ينص القرار على تعيين الس���يدة عا 

ع���وض، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء مديرًا وطنيًا للتعداد العام للس���كان 

والمس���اكن والمنشآت لعام 2017، إضافة إلى ان على جميع الوزارات واألجهزة 

الحكومي���ة المعنية تقديم التس���هيات الازمة ومش���اركة الجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلس���طيني في تنفيذ هذا المش���روع، وذل���ك بتوفير كل ما يطلب 

منها في مجاالت القوى العاملة ومقار العمل ووس���ائل المواصات واالتصاالت 

والمساعدة في تنفيذ الحملة اإلعامية للتعداد.

على عدة امور فنية وإداري���ة تتعلق بتنفيذ التعداد 
كما ينص القرار 

العام وال سيما تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة المدير الوطني 

للتع���داد وعضوية وكاء ال���وزارات المعنية، وكذلك تش���كيل اللجان الفرعية 

للتعداد في كل محافظة برئاس���ة المحافظ وعضوية م���دراء مكاتب الوزارات 

ساء البلديات الكبرى في كل محافظة، وذلك في اوائل العام 2016.
ورؤ

كم���ا يتضمن القرار قيام  جميع الوزارات والمؤسس���ات الرس���مية واألفراد 

واألسر بالتعاون التام والكامل مع الطواقم الميدانية للجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني من خال تقديم البيانات المطلوبة للتعداد،  وكذلك دعم التعداد 

العام للسكان والمساكن والمنش���ات لعام 2017.  إضافة إلى اإلدالء بالبيانات 

التي تطل���ب منهم طبقًا للنم���اذج التي يعده���ا الجهاز المرك���زي لإلحصاء 

الفلسطيني لهذا الغرض.

وأش���ارت عوض، أن التعداد يعتبر ركنًا أساس���يًا من أركان نظام اإلحصاءات 

الرس���مية لدولة فلس���طين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجات 

ي���ر البيانات اإلحصائية 
اإلدارية. ويهدف التعداد بصورة أساس���ية إلى توف

لتوزي���ع الس���كان وخصائصه���م األساس���ية الديموغرافي���ة واالجتماعي���ة 

واالقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع األشخاص داخل حدود الدولة، 

واستخدامها ألغراض التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وبينت أن تعداد الس���كان يهدف بش���كل أساس���ي إلى حصر عدد السكان 

وتوزيعه���م الجغراف���ي وتوزيعاته���م وفق  بع���ض الخصائص األساس���ية 

المستقرة نسبيا بهدف التخطيط ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

وع���ادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 س���نوات على 

األقل إلجراء التجارب القبلية وفحص األدوات والخطط واالحتياجات البش���رية 

والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة ال تحتمل 

الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

وأضافت أن معظم الدول تجري تعدادا ش���اما للس���كان كل عش���ر سنوات، 

 في الطلب على البيانات والمؤشرات اإلحصائية 
حيث أن هناك تزايدًا متواصاً

الموثوق���ة من قبل المس���تخدمين، وخاص���ة المؤسس���ات الحكومية من أجل 

وضع الخطط ورسم السياس���ات واتخاذ القرارات.  بالتالي فإن تنفيذ التعداد 

الثالث يفتح المجال للحصول على سلس���لة زمنية للبيانات تساعد على إعداد 

التقديرات الس���كانية وتحديث أطر المعاينة وحس���اب مؤشرات موثوقة مما 

يس���اعد في عملية التخطي���ط االقتصادي واالجتماع���ي والحضري واإلقليمي 

ق���رارات بناءًا على أس���س علمية مضبوطة، األمر الذي يس���اهم في 
واتخ���اذ ال

عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك 

حسب أدنى المستويات الجغرافية واإلدارية واإلحصائية الممكنة. 

وأكدت عوض أنه أصبح هناك حاجة وطنية لضرورة تنفيذ التعداد بش���كل 

دوري كل عش���ر سنوات،  إضافة إلى اعتباره اس���تحقاقا قانونيا حسب قانون 

ص���اءات العامة رقم )04( لعام 2000.   وبي���ن المدير الوطني للتعداد  أن 
اإلح

تنفيذ التع���داد لعام 2017 أصبح له أهمية كبيرة وذلك للمبررات واألس���باب 

قارن���ات حقيقية بي���ن نتائ���ج التع���داد 2017 والتعدادين 
التالي���ة، عمل م

الس���ابقين 1997 و2007 في ش���تى المؤش���رات اإلحصائية وقياس التغيرات 

األساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف 

الس���كنية، قياس اثر جدار الضم والتوس���ع على الحراك السكاني وخاصة في 

التجمعات الس���كانية التي يمر به���ا أو يعزلها، توفير بيانات للمس���تويات 

الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات الس���كانية ومناطق العد مما يس���اعد 

في التخطيط المناطقي على المس���توى الجزئي من التجمع، مضيفة أن توفير 

بيانات عن الس���كان من خال ثاثة تعدادات من أهم أسباب النجاح في إعداد 

تقديرات سكانية دقيقة للس���نوات القادمة، إضافة لتقييم سجات السكان 

س���ر والمباني والمس���اكن والمنشآت 
والمنش���آت،  وتحديث إطار المعاينة لأل

والذي يستخدم أس���اس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز 

القدرات اإلحصائية الوطنية واعتباره ش���كا من أشكال السيادة الوطنية على 

األرض واإلنسان.

وأشارت إلى أن تنفيذ التعداد يمر بثاثة مراحل أساسية، وهذه المراحل هي 

المرحلة التحضيرية حيث يتم خال هذه المرحلة إصدار القرارات الرس���مية 

الخاصة بالتعداد وتش���كيل الهي���اكل التنظيمية واللج���ان الازمة للتعداد، 

كما ويتم خالها التش���اور مع كافة المعنيين ومس���تخدمي البيانات لتحديد 

األولويات والوصول إلى حالة ش���به إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما 

ويتم خال هذه المرحلة تصميم االس���تمارات واألدلة وإعداد الخطط الخاصة 

بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المس���اندة، وتقدير أعداد 

العاملي���ن،  أما المرحلة الثانية فهي المرحل���ة الميدانية يتم خالها تحديد 

وحزم مناطق العد  من خال وضع عامات محددة لحدود كل منطقة، كما ويتم 

ترقيم وحصر المباني والوحدات الس���كنية والمنش���آت، والمرحلة األهم هي 

مرحلة عد الس���كان الفعل���ي،  أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونش���ر 

البيان���ات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق الس���جات واالس���تمارات وترميزها 

وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات.
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2.7  Technical missions 
In 2014, PCBS received 7 technical missions 
with the aim of enhancing its capacities in 
specific areas. A technical mission specialized in 
national accounts was contracted, in addition to 
a mission specialized in the Business Register, 
as well as one specialized in prices and record 
numbers. There were also two evaluation 
missions for PCBS program 2012-2014 in 
addition to two missions focusing on poverty. 

The following chart illustrates the number of 
technical missions that PCBS received during the 
period 2010-2014 in the various areas. 

10

15

11

13

7

number of 
technical 
missions

A visit of the EU grant coordinator
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2.9 Advisory committees 

In 2014 PCBS established an advisory committee 
specialized in economic statistics, an advisory 
committee specialized in work force statistics, in 
addition to an advisory committee specialized 
in science and technology related statistics. The 
aim of establishing these advisory committees 
is to enhance and develop the quality of 
statistical data, expand the participation base 
in issuing some of the statistical indicators, 
and provide recommendations, guidance, 
and feedback to come up with a unified vision 
among all competent and relevant parties. The 
committees’ membership includes specialized 
individuals such as experts, advisors, academics, 
and researchers. The advisory committees are 
considered the technical point of reference for 
every topic.  

for the logistical and technical preparations 
and arrangements for organizing the next IAOS 
conference which will be hosted by Abu Dhabi 
Statistics Center. 

2.8 Main donor consortium 

The main donor consortium which includes 
among its members both the Norwegian 
Representative Office and the Swiss Agency 
for Development and Cooperation (SDC) 
is considered the main supporter for PCBS 
programs. By the end of 2014, PCBS would 
have completed the fourth program 2012-2014 
funded by the same consortium of donors. PCBS 
held in 2014 the eleventh annual meeting of the 
main donor consortium. It is important to note 
here that renewal of funding and moving from 
one program to another are linked to hosting 
a specialized technical mission to evaluate the 
accomplishments and make recommendations 
regarding supporting the new program of PCBS 
to ensure fulfillment of desired goals towards 
building an integrated and comprehensive 
statistical system that meets the needs of the 
Palestinian society in terms of data as well 
as provides policy and decision-makers with 
accurate statistical data to enable proper and 
sound planning. Two evaluation missions for the 
work of PCBS during the period 2012-2014 were 
contracted. Based on their recommendations, 
PCBS prepared the project document for its 
work program for the years 2015-2017. The 
document was endorsed by the main donor 
consortium towards supporting this program.   

Part of PCBS meetings with the Core Funding Group (CFG)

A meeting with the Advisory Committee of economic statistics
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2.10 Users’ satisfaction survey 2013 
In the framework of PCBS efforts to meet 
the needs of users of statistical data, PCBS 
conducted end of 2013 a users’ satisfaction 
survey. The survey aimed at measuring the 
extent of users’ satisfaction with the various 
services and outputs provided by PCBS in order 
to strengthen and develop the relation with 
them and improve PCBS products and services. 
PCBS is keen on conducting this survey every 
three years, with the previous survey being 
conducted in 2010. 
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Social responsibility constitutes an integral part of the main tasks that PCBS undertakes. 
PCBS has been keen ever since its establishment on strengthening cooperation and 
solidarity among the members of the statistical family on the one side, and on interacting 
with local community issues on the other. In 2014, PCBS organized a number of events and 
activities of social nature. 

3.1 “Donate whatever extra you have” 
campaign 
PCBS launched during the holy month of 
Ramadan 2014 the annual campaign to 
help needy families under the slogan of 
“donate from the extra that you have.” This 
campaign, implemented annually since 2002 
come within the context of PCBS social 
responsibility towards poor families. The 
campaign focuses on collecting from PCBS 
employees all extra items from clothes, shoes, 
and others, compiling them and delivering 
them to the Ministry of Social Affairs who in 
turn distributes them to needy families prior 
to the Eid Al Fitr holiday. The campaign was 
organized for two weeks during the month 
of July 2014 and collected more than 70 
packages of clothes and shoes for different 
age groups.
  

Giveaway Campaign
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3.2  The mobile stall of popular heritage 
 PCBS, in cooperation with the Ministry of 
Culture, hosted during the month of February 
2014 the mobile stall for popular crafts. This stall 
aims at supporting cultural heritage products of 
women organizations and helping in promoting 
and marketing them. A number of women 
societies and associations as well as cultural 
centers participated in the stall in which a range 
of food and crafts products were put on display. 
The stall was inaugurated by her Excellency 
Ms. Ola Awad/ President of PCBS and his 
Excellency Dr. Anwar Abu Eisheh/ Minister of 
Culture,who both reiterated the importance of 
this activity since it contributes towards women 
economic empowerment and poverty alleviation 
in addition to its role in supporting national 
products in general and cultural heritage 
products in particular. 

Mobile Gallery of Palestinian Folklore
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3.3 Solidarity with prisoners 
PCBS organized a solidarity event in support 
of prisoners on hunger strike in Israeli jails and 
detention centers in front of all PCBS offices 
throughout the different governorates. These 
events come in the context of rejecting and 
condemning the oppressive practices of the 
occupation authorities against the prisoners 
and demanding international agencies, human 
rights organizations, and the UN to undertake 
their responsibilities toward the cause of 
prisoners and immediately move towards 
ending their suffering and releasing them.  

of thousands of families from their homes 
accompanied by a sever shortage in basic 
food items and supplies. The donations were 
packaged and sent to Gaza Strip.  

3.4 “Save Gaza” campaign 
In 2014, PCBS launched the “Save Gaza” 
campaign to collect financial and in-kind 
donations to help the people in Gaza Strip 
following the barbaric Israeli war on the Strip 
resulting in the death and injury of thousands 
of Palestinians, the destruction of thousands 
of houses, the displacement of hundreds 

The following chart illustrates the number of 
events and activities implemented by PCBS 
within the framework of its social responsibility 
during the period 2010-2014. 

events and 
activitiesPart of solidarity event in support of prisoners on 

hunger strike in Israeli jails

Part of campaign activities «Save Gaza»
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2014

98%

2013

98%

2012

97%

2014 Year review Chapter
Four 

4.1 Statistical Calendar 
The statistical calendar for the year 2014 
included 166 outputs where (163) outputs 
were successfully issued on time; however 
(3) outputs were postponed. These ranged 
between statistical reports, press statements, 
and preparation of data for public use. Press 
statements constituted the major part of these 
outputs with a total of 109 such statements, 
while statistical reports amounted to 41 in 
addition to the preparation of the data of 16 
surveys for public use. 

Accordingly, the percentage of achievement has 
reached (98%)  while the achieved percentage 
of (94%) of meeting the pre- disclosed statistical 
calendar of the outputs releases in 2014.

Looking at the distribution of these outputs per 
statistical topics, it can be noted that the number 
of outputs that covered the economic aspects 
reached 106, while the outputs that covered 
population and social aspects reached 33, 
whereas outputs covering geographical aspects 
reached 20 in addition to 7 outputs representing 
annual statistical books and reports. 

The achievement percentage for the statistical Calendar
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4.2  Field surveys 
As part of its annual plan for the year 2014, 
PCBS conducted 19 statistical surveys in the 
West Bank and Gaza Strip. These surveys 
covered a range of economic, population, 
social, and geographic aspects and differed 
in terms of their frequency since some of the 
surveys are regular and are carried out on 
a monthly, quarterly, or annual basis while 
others are not regular. On another note, PCBS 
carried out three surveys outside its annual 
plan in the framework of cooperation with 
some institutions and ministries. A survey of 

political participation orientations of students 
of Palestinian universities and institutes was 
conducted in cooperation with the Palestinian 
Initiative for the Promotion of Global Dialogue 
and Democracy- MIFTAH. PCBS conducted 
also a survey of health establishments and their 
employees in cooperation with the Palestinian 
National Institute for Public Health as well as 
a survey about the citizens’ satisfaction with 
the performance of the Palestinian police in 
cooperation with UNDP. 

Parts of training for some fieldwork surveys
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4.3 Training and development 
PCBS accords great importance to the training 
and capacity development of its employees 
by helping them acquire new skills and 
expertise that contribute towards developing 
work methods to keep up with the latest 
developments in the fields. The training 
activities carried out by PCBS take on different 
forms, including:

4.3.1 Internal training: 
PCBS conducted in 2014 (6) internal training 
courses on different topics targeting 105 PCBS 
employees. 

4.3.2 National training
In 2014, 26 PCBS employees participated in 16 
activities at the national level including training 
courses, workshops, and conferences. 

4.3.3 External training
In 2014, 110 PCBS employees joined 70 
external training activities. These activities 
included training courses, meetings, workshops, 
conferences, forums, study tours and other 
assignments.

4.3.4  Study scholar ships:
In 2014, PCBS concluded its scholarship to 
two employees to obtain their MA, and seven 
other employees to obtain their B.A.. A new 
scholarship was granted to one employee to 
obtain the B.A.. These scholarships come within 
the framework of PCBS interest and keenness 
on strengthen the capacities and upgrading the 
qualifications of its employees.  

4.3.5 Distant e-training:
Two PCBS employees joined distant e-training 
activities during the year 2014. 

Part of a training course on the Applied Statistical Principles and 
Methodologies at PCBS

Part of a training course on public safety

Part of a training course on first aid
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The following chart illustrates the number of training activities carried out by 
PCBS in the period 2010-2014 for the benefit of its employees. 

Work papers

Study scholarships 
(new and 

complementary)

Technical 
consultancies 

Distant 
e-training

External 
Training 

National 
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Internal 
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Aseel Zeidan 

Distinguished employee at the level of 

statistical directorates 

Zakarayya Dabbour

Distinguished employee at the level of 

support directorates 

4.4 Employee of the year 2013 
In continuation with the tradition that is based on encouraging and incentivizing PCBS employees, the 
following colleagues were granted the distinguished employee award in recognition and appreciation 
for their efforts and distinguished work during the year 2013.
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4.5 PCBS visitors 
In 2014, PCBS received a number of visitors, 
delegations, and Arab and foreign missions. 
PCBS received visits from a delegation of the 
Union of Arab Radio Stations, a delegation 
from the Economic Section at the U.S. 
Consulate in Jerusalem, a delegation including 
a number of Arab journalists, the new director 
of FAO, the annual mission of ILO, the World 
Bank Resident Representative, the Mexican 

Ambassador, the French Consul General, the 
Brazilian representative, the Regional Director 
of UNFPA, the head of the Norwegian Agency 
for Development Cooperation (NORAD), 
the Hungarian Representative and others. 
Additionally, PCBS received visits from ministers 
and national figures during which prospects of 
joint cooperation were discussed and orientation 
tours to PCBS facilities to introduce them to the 
work mechanism at the agency were conducted.  

A Visit of the French Consul General to PCBSA visit of Arab media delegation to PCBS

A visit of DFID delegation to PCBS Avisit of Deir Debwan Boys School to PCBS



46



An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

4

Names in the record of dedication Chapter
Five 



48

The year 2014 marked the retirement of the 
following colleagues after a long journey 

filled with giving, dedication, and 
accomplishment. To them we say thank you.

On this occasion, PCBS extends its gratitude 
and highest esteem to these employees for 

their dedication and their great role and 
contribution to the process of building the 

Palestinian statistical institution. 

Names in the record of dedication Chapter
Five 
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Mahmoud Jaradat 1996 -  2014 
 

Laila Ghannam  1996 - 2014
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Muneera Elayyan   1997 - 2014

Saleh Khaseeb  1994 -  2014 
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1. Enhance the use of statistics in decision-making: 

Continue to update data and indicators in the Statistical Monitoring 
System and provide them to decision-makers.

Continue to enhance statistical knowledge and awareness across all 
sectors. 

Continue to respond to requirements of justice and gender in the 
process of producing and publishing statistics. 

Continue to integrate international human rights standards stipulated 
by international conventions and treaties within the produced 
statistics. 

2. Strengthen users-producers› partnership within the statistical system:

Follow up on strengthening the partnership with the rest of ministries 
and governmental institutions. 

Continue to develop the program of users-producers› dialogue 

Enhance confidence of users in the statistical data.

Continue to measure the users› satisfaction 

Prepare for the general census for population, houses, and 
establishments 2017 and implement it in cooperation with the 
components of the national statistical system. 

PCBS general directions for the period       2015         2017
Chapter
Six 

“Continued strengthening of partnership to build and develop a 

national statistical system” 

The general directions of PCBS plan for the years 2015-2017 are based on developing a national, 
integrated, sustainable, and effective statistical system to carry on the journey of the Palestinian 
official statistics, enable the system to provide a comprehensive and accurate picture about 
the economic, social, and environmental structure of Palestine, improve the implementation of 
evidence-based policy-making process, contribute towards encouraging scientific research, stress 
that statistical data are reliable, coherent, and effective in monitoring changes, measure trends, 
gender-responsive, and in line with the set of principles and policy directions set forth by the 
general framework for preparing the National Development Plan 2014-2016:   
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3. Enhance the quality of statistics: 

Develop the criteria and measures for processing and 
controlling the quality of statistical data

Develop and implement the national framework for 
quality control.

Follow up on the use of modern methods in collecting, 
analyzing, and publishing statistical data.

Work towards reducing the burden of responsiveness. 

4. Increase and enhance the use of administrative records for statistical purposes:

Continue to follow up on strengthening the capacities of national institutions 
in terms of establishing and developing administrative records for statistical 
purposes.

Continue to develop and use unified statistical criteria, classifications, and 
terminology among the different components of the national statistical system

Continue to develop and update statistical 
manuals, endorsing and circulating them among the 
components of the national statistical system. 

Continue to contribute towards computerization 
of administration records within the national statistical 
system. 

Develop planning methods for statistical activities among the 
components of the national statistical system. 
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Chapter 
Seven PCBS in pictures 

Part of a administrative 
retreat for directors general

خلوة إدارية للمدراء العامني

جانب من الفعاليات التضامنية مع 
االرسى يف سجون االحتالل

Part of solidarity event in support 
of prisoners on hunger strike in 
Israeli jails

جانب من ورشة عمل يف غزة

جوانب من التدريب لبعض املسوح امليدانية

جانب من أعامل الصيانة يف الجهاز

Part of a social activity at PCBSجانب من نشاط اجتامعي

Part of a workshop in Gaza

Part of fieldwork surveys

Part of maintenance work at PCBS



57 An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

4


	Button1: 


