
التقــرير السنوي

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

2017

State of Palestine
Palestinian Central Bureau of Statistics

2017
Annual Report

February, 20182018 ،شباط

A
n
n
u
a
l 
R

ep
o
rt

  
 2

0
17

ي
و

سن
ال

ر  
ري

ق
لت

ا



2017
التقرير  السنوي

شباط، 2018

عام التعداد الثالث 

للسكان والمساكن والمنشآت  



2

© ربيع الثاين، 1439 هـ – شباط، 2018.
جميع الحقوق محفوظة.

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إىل هذه املطبوعة كالتايل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017.  التقرير السنوي 2017.  رام الله/ فلسطني.

جميع املراسالت توّجه إىل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب.  1647، رام الله – فلسطني

هاتف:   2982700 2 970 +   فاكس:  2982710 2 972 +

http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكرتونية       diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكرتوين

املكاتب الفرعية للجهاز

مكتب الشامل – نابلس

فاكس: 09-2387230 هاتف: 09-2381752  

مكتب الوسط – رام الله  

فاكس: 02-2956478 هاتف: 02-2956478  

مكتب الجنوب – الخليل

فاكس: 02-2252865 هاتف: 02-2220222  

مكتب غزة

فاكس: 08-2641090  هاتف: 08-2641087  

الرقم املجاين: 300 300 1800



3 التقرير السنوي 2017



4

يسعدني أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي ألعمال اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 
2017، الذي يسلط الضوء على أبرز احملطات واإلجنازات التي مت حتقيقها على مدار العام.

واملنشآت،  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ  أبرزها  كان  مهمة،  أحداثاً   2017 العام  شهد 
وهو التعداد العام الثالث الذي ينفذ يف فلسطني، وينفذ كل 10 سنوات.  وقد تركز اجلهد خالل 
العام على التحضير والتنفيذ ملختلف مراحل املشروع، بدءاً من مرحلة حتديث اخلرائط، ومروراً 
مبرحلة حزم مناطق العد، ومن ثم مرحلة احلصر والترقيم، وانتهاًء مبرحلة العد الفعلي للسكان 
التي انطلقت بتاريخ 2017/12/01، وقد مت استخدام التكنولوجيا احلديثة للمرة األولى يف جمع 

البيانات، وذلك باستخدام األجهزة اللوحية )التابلت( ونظم املعلومات اجلغرافية.

املخيمات  يف  الفلسطينيني  لالجئني  العام  التعداد  تنفيذ  يف  فيتمثل  الثاني،  األبرز  احلدث  أما 
والتجمعات الفلسطينية يف لبنان. ويأتي تنفيذ هذا التعداد انطالقاً من الدور املنوط باجلهاز يف 
توفير البيانات اإلحصائية حول الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم كافة، مبوجب قانون اإلحصاءات 
العامة للعام 2000، ويعد هذا التعداد األول من نوعه الذي يستهدف الالجئني الفلسطينيني يف 
الشتات، وله أهمية كبيرة يف عكس صورة الواقع األليم الذي يعيشه الالجئون، وأداة مهمة نحو 
خارج  للفلسطينيني  جتمعاً   156 و  مخيماً،   12 تغطية  متت  وقد  لهم،  املعيشي  املستوى  حتسني 

املخيمات.

عالي  املتحدة  األمم  لفريق  التاسع  لالجتماع  فلسطني  دولة  باستضافة  الثالث  احلدث  ويتعلق 
 2030 املستدامة  التنمية  ألجندة  اإلحصائية  القدرات  وبناء  والتنسيق  الشراكة  حول  املستوى 
)HLG(، الذي يضم يف عضويته 23 دولة على مستوى رؤساء األجهزة اإلحصائية املمثلني جلميع 
املتحدة  لألمم  اإلحصائية  اللجنة  عن  ممثلني  إلى  إقليمي، إضافة  أساس  على  األعضاء  الدول 
أجل  من  الشراكة  وشبكة  )اإلسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة   ،)UNSD(
اإلحصاء والتنمية يف القرن احلادي والعشرين )باريس 21(، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي.  وقد مت 
اختيار كل من دولة فلسطني واململكة املغربية والعراق لتمثيل املنطقة العربية يف الفريق.  وتعد 

الدولي. الصعيد  كبيراً على  إجنازاً وطنياً  لهذا االجتماع  استضافة فلسطني 

تقديم رئيس الجهاز
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»ملتزمون  شهادة  على  اجلهاز  كحصول  املهمة؛  اجلوانب  بعض  على  الضوء  التقرير  يسلط  كما 
لتطوير  الوطنية  اإلستراتيجية  إعداد  وكذلك   ،)EFQM( وفق  العمل  يف  جهوده  ضمن  بالتميز« 
اإلحصاءات الرسمية 2018-2022، وتنفيذ بعثة التقييم اخلارجية لبرنامج عمل اجلهاز 2015-
2017، إضافة إلى استعراض أبرز اإلجنازات املتحققة على أصعدة التطوير والبناء املؤسسي، 
والتشبيك، وتعزيز العالقات احمللية واإلقليمية والدولية، واملسؤولية االجتماعية، وحصاد العام 

.2017

تستمد املؤسسة اإلحصائية قوتها من النهج اإلداري الذي ترتكز عليه فلسفة العمل يف اجلهاز الذي 
جوهره العمل بروح الفريق، والسعي الدائم نحو التميز واإلبداع، ومواجهة العقبات والتحديات 
الفلسطينية  القيادة  من  املؤسسة  به  حتظى  الذي  والدعم  الثقة  ذلك  ويعزز  وإصرار،  بعزمية 
ممثلًة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس »أبو مازن« حفظه اهلل، ودولة رئيس الوزراء أ. د. 
رامي احلمد اهلل، واملجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، والوزارات واملؤسسات احلكومية، 

والقطاع اخلاص، واملنظمات الدولية، والشركاء واملانحني.

وختاماً، نسأل اهلل العلي القدير أن نكون قد وفقنا يف عملنا وساهمنا بإيجابية يف مسيرة بناء 
الدولة، وستبقى جهودنا مستمرة نحو حتقيق املزيد من اإلجنازات، لتبقى املؤسسة اإلحصائية 

الفلسطينية منوذجاً يحتذى به محلياً وإقليمياً ودولياً، لتشكل ركيزة أساسية يف بناء الدولة.

عال عوض

رئيـس الجـهاز

شباط، 2018     
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ملخص تنفيذي

يستعرض التقرير السنوي للعام 2017 يف ثمانية فصول، أبرز احملطات واألحداث التي شهدتها املؤسسة خالل 
العام، فقد خصص الفصل األول لتغطية احلدث الرئيسي واألبرز خالل العام واملتمثل بالتعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت 2017، حيث تركز جهد اجلهاز خالل العام على تنفيذ مراحل املشروع كافة. 

ويغطي الفصل الثاني من التقرير عدداً من احملطات املهمة التي شهدها العام، أولها تنفيذ التعداد العام للسكان 
واملساكن يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان، وهو أول تعداد شامل لالجئني يف الشتات، ويأتي تنفيذه 
انطالقاً من الدور املنوط باجلهاز يف توفير البيانات حول الفلسطينيني يف مختلف أماكن تواجدهم، كما شهد 
العام استضافة دولة فلسطني لالجتماع التاسع لفريق األمم املتحدة عالي املستوى حول الشراكة والتنسيق وبناء 
القدرات اإلحصائية ألجندة التنمية املستدامة HLG( 2030(، حيث شكل هذا احلدث إجنازاً وطنياً كبيراً، ساهم 
يف تعزيز مكانة دولة فلسطني عامًة، واجلهاز بشكل خاص، على الصعيد الدولي، كما تّوجت جهود اجلهاز خالل 
بالتميز  »ملتزمون  )EFQM(، باحلصول على شهادة  األوروبي  التميز  العمل على تطبيق منوذج  باستكمال  العام 
C2E«، ويأتي ذلك يف سياق حرص اجلهاز وسعيه الدائم نحو تعزيز اجلودة يف جميع العمليات ومراحل العمل 

املختلفة.  هذا وقد سلّمت دولة فلسطني رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية لدولة املكسيك بعد ترؤسها 
للرابطة ملدة ثالث سنوات، وذلك خالل املؤمتر السنوي ملعهد اإلحصاء الدولي )ISI( الذي عقد يف مدينة مراكش 

املغربية منتصف شهر متوز من العام 2017.

ويستعرض الفصل الثالث جهود اجلهاز وإجنازاته على صعيد التطوير والبناء املؤسسي، التي من أهمها تنفيذ 
بعثة التقييم اخلارجية لبرنامج عمل اجلهاز 2015-2017، وتطوير وإعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات 
2014-2018، وكذلك استكمال  تنفيذ أنشطة االستراتيجية  العمل احملرز على  2018-2022، وتقدم  الرسمية 
العمل على بناء سجل األعمال اإلحصائي، واجلودة، إضافة إلى استخدام التقنيات احلديثة يف جمع البيانات.

ويتطرق الفصل الرابع إلى جوانب الشراكة وتعزيز العالقات بني اجلهاز واملستخدمني محلياً وإقليمياً ودولياً، من 
التفاهم، وتعزيز قدرات النظام اإلحصائي الوطني، وحوار املنتجني واملستخدمني،  خالل االتفاقيات ومذكرات 
والعالقة مع وسائل اإلعالم، إضافة إلى البعثات الفنية التي مت استقدامها لتعزيز القدرات يف بعض املجاالت، 
والعالقة مع املانحني من خالل مجموعة التمويل الرئيسية، إضافة إلى اللجان االستشارية املتخصصة.  يف حني 
يغطي الفصل اخلامس األنشطة االجتماعية التي نفذها اجلهاز خالل العام يف إطار مسؤوليته االجتماعية جتاه 

املجتمع.

ويتناول الفصل السادس من التقرير »حصاد العام 2017« من جوانب عدة، أهمها الرزنامة اإلحصائية ومدى 
والتي  نّفذها اجلهاز،  التي  امليدانية  واملسوح  مواعيدها احملددة،  املدرجة يف  املخرجات  بإصدار  التزام اجلهاز 
اقتصرت على املسوح الدورية، نظراً لتنفيذ مشروع التعداد، وكذلك األنشطة التدريبية التي مت تنفيذها يف سياق 
تأهيل وتعزيز قدرات موظفي اجلهاز، إضافة إلى زوار اجلهاز من الشخصيات والوفود العربية واألجنبية.  أما 
الفصل السابع، فيتناول توجهات اجلهاز اإلستراتيجية لألعوام 2018 -2022.  وأخيراً، يوثق الفصل الثامن من 

التقرير، بالصور الفوتوغرافية، األنشطة والفعاليات التي نّفذت على مدار العام.
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المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية للعام 2017
يعد املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية مبثابة هيئة وطنية استشارية يرأسها دولة رئيس الوزراء، ويضم يف عضويته ممثلني عن القطاع 

العام واألهلي واخلاص، وأكادمييني من أصحاب الكفاءة.  ويعتبر املجلس أحد األطر املساندة للجهاز للقيام مبهامه على الوجه األكمل، 
ويعقد اجتماعاته بصورة دورية بواقع اجتماعني عاديني سنوياً، وذلك بهدف االّطالع على سير العمل يف اجلهاز، واملساعدة يف تذليل العقبات 

واملشاكل، إضافة إلى مناقشة القضايا املهمة التي تستوجب التوجيه من املجلس.

المجلس االستشاري 2017

 جانب من اجتماعات
 املجلس االستشاري

2017
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جامعة النجاح الوطنيةرئيس قسم اإلحصاءد. علي بركات

سلطة النقد الفلسطينيةنائب احملافظد. شحادة حسني

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني “ماس”املدير العامد. نبيل قسيس

نقابة املهندسنيمدير عام النقابةم. نادي عليان

احّتاد الغرف التجاريةمدير العالقات العامةأكرم حجازي

االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني/غزةرئيس النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات الصحية- غزةسالمة أبو زعيتر

احّتاد الصناعات الغذائية الفلسطينيةرئيس مجلس اإلدارةبسام ولويل

االحتاد العام للمرأة الفلسطينيةأمني سر االحتادمنى اخلليلي

جمعية البنوك يف فلسطنيدائرة الدراسات واألبحاثمنتهى إبراهيم أكرم

شبكة املنظمات األهليةمدير عام مركز معاً/عضو جلنة تنسيقيةسامي خضر

شبكة املنظمات األهليةاملدير التنفيذي/عضو جلنة تنسيقيةدعاء قريع

املجلس األعلى للشباب والرياضةمدير عام املنشآتمروان وشاحي

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية “مفتاح”املدير التنفيذيد. ليلي فيضي

مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”املدير العامد. نادر سعيد

جامعة األقصى--

االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني/الضفة الغربيةاملدير املالي واإلداريليلى الشعار

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيالوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية وتكنولوجيا املعلوماتسفيان أبو حرب

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيالوكيل املساعد للشؤون اإلحصائيةعناية زيدان

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيالوكيل املساعد لشؤون التخطيط والتطوير والعالقات الدوليةلؤي شحادة

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيسكرتير املجلسأمين دويكات

رئيس املجلس
أ. د. رامي احلمد اهلل

رئيس الوزراء

األمني العام
عال عوض

رئيـس اجلهـاز
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مجلس اجلهاز للعام 2017
يشكل مجلس اجلهاز املرجعية لوضع السياسات والتوجهات 
سياق  يف  املجلس  تشكيل  ويأتي  اخلطط.  وإقرار  العامة 
التوجه نحو توسيع دائرة اّتخاذ القرار يف اجلهاز، وترسيخ 
بداية  يف  املجلس  تشكيل  ويتم  باملشاركة.  اإلدارة  مبدأ 
اجلهاز،  يف  العامني  املديرين  عضويته  يف  ويضم  عام،  كل 
وبعض األعضاء اآلخرين بصفة »مراقب«.  ويعقد املجلس 
اجتماعاته بصفة دورية بواقع اجتماع عادي واحد كل شهر.

وفيما	يلي	تشكيلة	مجلس	اجلهاز	للعام	2017:

السـيدة عال عـوض

رئيس الجهاز/رئيـس املجلس

اآلنسة/عناية زيدان
الوكيل املساعد للشؤون االحصائية

السيد/ سفيان أبو حرب
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 

واملالية وتكنولوجيا املعلومات

السيد/ جواد الصالح
مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتامعية

السيد/ أمجد حرب
مدير عام أنظمة املعلومات والحاسوب

السيد/ د. صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

السيد/ لؤي شحادة
الوكيل املساعد لشؤون التخطيط 

والتطوير والعالقات الدولية
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السيدة/ أمينة خصيب
مدير دائرة الحسابات القومية/عضو مراقب

السيد/ مروان بركات
ق. أ. مدير عام اإلحصاءات الجغرافية

السيد/خلدان رضوان
مدير عام شؤون املحافظات الجنوبية

السيد/ نايف عابد
مدير عام املنهجيات واملعايري والجودة

السيد/ خالد أبو خالد
مدير عام التعدادات

السيد/ رائد سامرة
مدير عام العمل امليداين

السيد/ محمد العمري
مدير عام التخطيط والتطوير

السيد/مصطفى خواجا
مدير عام السجالت واملراقبة اإلحصائبة 

السيد/سمرين محامدة
ق.أ مدير عام العمل امليداين 

السيد/هشام عيل
مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية

السيدة /حليمة سعيد
مدير عام العالقات الدولية

السيد/ خالد دراغمة
رئيس لجنة حشد اإلحتياجات للتعداد

السيد/ محمود عبد الرحمن
مدير عام اإلحصاءات الجغرافية

السيد/ محمد قاللوة
مستشار رئيس الجهاز للشؤون الفنية 

اآلنسة/ أمل جرب
مدير عام التدريب االحصايئ



مدرسة التحدي )5( - بيت حلم
14
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الفصل األول

 التعداد العام للسكان واملساكن
واملنشآت 2017

شهد العام 2017 تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان واملساكن واملنشآت يف دولة فلسطني، 
وللمرة األولى يتم تنفيذ التعداد باستخدام التكنولوجيا ونظم املعلومات اجلغرافية، فقد مت 
استخدام األجهزة اللوحية )التابلت( يف جمع البيانات من خالل تطبيقات خاصة مت إعدادها 

جلميع مراحل املشروع، التي تشمل مرحلة احلزم واحلصر وعد السكان.

1.1	مراحل	التعداد
أواًل.	املرحلة	التحضيرية:

املدير  وتعيني  التعداد،  بتنفيذ  اخلاصة  الرسمية  القرارات  إصدار  املرحلة  هذه  مت خالل 
الوطني للتعداد، إضافة إلى التشاور مع الوزارات واملؤسسات ومستخدمي البيانات كافة، 
  .2017 العام  التعداد  إجماع وطني حول محتويات  إلى حالة  والوصول  األولويات  لتحديد 
زيارات دراسية ودورات تدريبية  بعثات فنية وتنفيذ  املرحلة، استقدام  وقد مت خالل هذه 
فنية تركزت حول موضوع استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واألجهزة احلديثة يف تنفيذ 
التعداد، كما مت تشكيل الهياكل التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد، ومن ثم حتديث اخلرائط، 
وتصميم االستمارات واألدلة وإعداد اخلطط اخلاصة بالترميز، وإعداد اخلطط املساندة، 
وتقدير أعداد العاملني، إضافة إلى تنفيذ التجارب القبلية والتعداد التجريبي 2016، وقد 

امتدت هذه املرحلة من شهر كانون الثاني 2015 وحتى شهر حزيران 2017.

جانب من إجتماع الفريق الفني للتعداد
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ثانيًا.	املراحل	امليدانية:
تضم هذه املرحلة ثالث مراحل فرعية وهي:

العد  مناطق  وحزم  حتديد  خاللها  مت 
كل  حلدود  محددة  عالمات  بوضع 
ميدانياً خالل  تنفيذها  وقد مت  منطقة، 

.2017/08/07-07/15 الفترة 

املباني  جميع  وحصر  ترقيم  خاللها  مت 
وجمع  واملنشآت  السكنية  والوحدات 
تنفيذها خالل  البيانات حولها، وقد مت 

.2017/10/31-09/16 الفترة 

واملرحلة  التعداد  ذروة  املرحلة  تعد هذه 
األسر  جميع  زيارة  فيها  ومتت  األهم، 
حولها،  البيانات  واستيفاء  فلسطني،  يف 
وقد مت تنفيذ هذه املرحلة خالل الفترة 
هذه  ويتبع   ،2017/12/24-12/01
وذلك  البعدية،  الدراسة  تنفيذ  املرحلة 
بهدف التحقق من نسب نقص الشمول، 
الثاني  كانون  شهر  خالل  تنفيذها  ويتم 

.2018 العام  من 

مرحلة	العد	الفعلي	للسكان:مرحلة	احلصر	والترقيم:مرحلة	حزم	مناطق	العد: 123

جانب من 
فعاليات التعداد 

يف احملافظات

القدس

قلقيلية

شمال 
غزة

بيت حلم

أريحا واألغوار الشمالية

رام اهلل

رفح

طوباس

رام اهلل
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ثالثًا.	مرحلة	جتهيز	البيانات	ونشرها:
يتم يف هذه املرحلة معاجلة البيانات وترميزها وفحصها، ومن ثم تبويبها ونشرها، 

ومتتد هذه املرحلة من شهر تشرين الثاني 2017 وحتى نهاية العام 2018.
وفيما يلي أبرز اإلجنازات التي مت تنفيذها خالل العام 2017:

استكمال تنفيذ التعداد التجريبي وتقييمه وإصدار التقرير اخلاص به.. 1
تواصل النقاشات مع املؤسسات الدولية بشأن حشد التمويل للتعداد.. 2
والتطبيقات . 3 التدريب  وأدلة  االستمارات  على  النهائية  التعديالت  إجراء 

وتوصياته. التجريبي  التعداد  نتائج  على  بناًء  وذلك  اإللكترونية، 
االنتهاء من مشروع حتديث اخلرائط، وفحص التحديث امليداني مقارنة . 4

.2016 بالصور اجلوية 
االنتهاء من تقسيم التجمعات السكانية إلى مناطق عد على اخلرائط.. 5

مع نهاية شهر آذار 2017، بدأت وتيرة الفعاليات واألنشطة اخلاصة 
مت  التي  الرئيسية  احملطات  أبرز  يلي  وفيما  بالتصاعد،  بالتعداد 

: تنفيذها
اختيار	مديري	التعداد	ومساعديهم	يف	احملافظات	وتدريبهم:. 1

مت إصدار قرار من املدير الوطني للتعداد نهاية شهر آذار 
محافظات  يف  ومساعديهم  التعداد  مديري  بتسمية   2017
الوطن كافة، ومت تنفيذ برنامج تدريبي مركزي لهم يف مدينة 
 2017/05/04 الفترة  خالل  بارك  جراند  اهلل/فندق  رام 

.2017/05/22 وحتى 

2.1	احملطات	الرئيسية	للتعداد	خالل	العام	2017

جانب من حتضير وجتهيز األجهزة اللوحية الستخدامها يف مراحل التعداد

جانب من العمل على تنفيذ التعداد التجريبي

جانب من العمل على معاجلة البيانات

جانب من تدريب 
مدراء التعداد 

واملساعدين
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اختيار	املشرفني	وتدريبهم:. 2
مت اختيار طاقم املشرفني يف احملافظات كافة لتولي مهمة تنفيذ املرحلة األولى من التعداد وهي »مرحلة حزم مناطق العد«، وقد مت 
احلرص على اختيار طاقم مؤهل وذي خبرة لتنفيذ هذه املرحلة، التي تعد األساس يف تنفيذ باقي املراحل، وذلك من خالل إعطاء 
األولوية ملن عمل سابقاً يف مسوح اجلهاز بوظيفة إشرافية.  وقد مت تنظيم برنامج تدريبي لهم خالل الفترة 2017/07/06-06/17.

اختيار	املراقبني	وتدريبهم:. 3
مت اختيار طاقم املراقبني يف احملافظات كافة، لتنفيذ املرحلة الثانية من التعداد، وهي مرحلة »حصر وترقيم املباني واملساكن واملنشآت«، 

وقد مت تنظيم برنامج تدريبي لهم خالل الفترة 2017/08/31-08/19.

فحص	البيانات:. 4
إجراء  البيانات، من خالل  الشروع بفحص  والترقيم، مت  امليدان خالل مرحلة احلصر  البيانات من  بدء فعاليات جمع  بالتزامن مع 
ملتابعة املشاكل واألخطاء  الالزمة  التعليمات  امليداني، وإصدار  العمل  إدارة  تناقلها عبر نظام  يتم  التي  للبيانات  اليومية  الفحوصات 
املساكن،  )املباني،  مستوى  على  للبيانات  تراكمية  ملفات  على  احلصول  إلى  إضافة  ميدانياً،  منها  والتأكد  ومعاجلتها،  فيها  الواردة 

واّتساقها. شمولها  من  للتأكد  عليها  الالزمة  الفحوصات  وإجراء  وتدقيقها  والقيام مبراجعتها  املنشآت( 

جانب من تدريب 
املشرفني امليدانيني

جانب من تدريب 
املراقبني امليدانيني

نابلس

القدساخلليل

رام اهلل والبيرة
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اختيار	العدادين	وتدريبهم:. 5
مت اختيار طاقم العدادين لتولي مهمة تنفيذ املرحلة األساسية واألهم يف التعداد، واملتمثلة بالعد الفعلي للسكان، ومت عقد برنامج 

.2017/11/22 -11 الفترة املمتدة من  تدريبي لهم خالل 

التعداد العام يوفر 

املعلومات التي نبني عليها 

خططنا لتطوير بلدنا، ويساعدنا 

على حتديد مقدار حاجتنا 

للمدارس واملستشفيات وشبكات 

الكهرباء واملياه والطرق 

وغيرها الكثير

من 
خالل التعداد 

سنتعرف على عدد 

سكان دولة فلسطني ، 

وعدد املباني 

واملنشآت.

التعداد أضخم 

عملية إحصائية يتم 

تنفيذها على مستوى 

الوطن.

ينفذ التعداد 

العام  كل عشر 

سنوات.

يبدأ العد الفعلي للسكان في

١ / ١٢ / ٢٠١٧ 

وينتهي في

٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ 

3.1	احلملة	اإلعالمية	املصاحبة	للتعداد
مت تطوير خطة إعالمية مصاحبة للمشروع على مستوى كل مرحلة، مت فيها حتديد اآلليات واجلهات املشاركة واملتعاونة باحلملة والعالقة بني 
مكونات احلملة اإلعالمية كافة، إضافة إلى الوسائل واملواد اإلعالمية املكتوبة واملسموعة واملرئية، وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم مبختلف 
أنواعها.  ويف هذا اإلطار، فقد مت تشكيل مكتب إعالمي مركزي إلدارة شؤون احلملة اإلعالمية، وتعيني )30( منسقاً ومساعد منسق إعالمي يف 

مختلف محافظات الوطن يف الضفة الغربية وقطاع غزة وتدريبهم.

2017
www.pcbs.gov.ps

/PCBSPalestine

 1800 300 300

على الرقم املجــــاني اخلــــاص بالتــــــعداد:للتواصل واالستفسار باإلمكان االتصال 

واملساكن  واملنشآتالتعداد العام  للسكان 

ماضي وحاضر ومستقبلأنت المواطن والوطنأنت لست رقم

1
24

12
12 2017

2017

إنطالق املرحلة امليدانية الثالثة للتعداد العام  للسكان 

واملساكن واملنشآت  2017  

مرحلة العد الفعلي للسكان

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2017 

بيــــان رقم )03(

1800300300 للتواصل واالستفسار باإلمكان االتصال على الرقم املجاني اخلاص بالتعداد: 

أختي املواطنة .... أخي املواطن ....  

تعترب مرحلة عد السكان املرحلة الرئيسية يف التعداد العام، ويأيت تنفيذها بعد استكامل تنفيذ املراحل التحضريية )مرحلة الحزم والحرص والرتقيم(، وسيتم 

تنفيذ هذه املرحلة خالل الفرتة من 01-2017/12/24، حيث ستقوم طواقم التعداد بزيارة كافة األرس الفلسطينية لجمع البيانات اإلحصائية حول أفراد 

األرسة وخصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية وظروفهم املعيشية، وذلك باستخدام األجهزة اللوحية »التابلت«.  ونتطلع اىل تعاونكم مع فريق 

التعداد من خالل:

• 	

قاً بالبيانات املطلوبة وتسليمه ملوظف التعداد عند زيارة األرسة.
تعبئة االستبيان التذكريي الذي تم تسليمه لألرسة ساب

• 	

م بالبيانات الدقيقة.
منح موظفو التعداد القليل من وقتكم لإلجابة عىل أسئلتهم، وتزويده

أختي املواطنة .... أخي املواطن ..... من سيشمله التعداد؟

يشمل التعداد العام كل من تواجد عىل أرض دولة فلسطني ليلة 2017/12/01

• 	

الفلسطيني، بغض النظر عن نوع الوثيقة التي يحملها.
• 	

حملة الجنسيات األخرى املتواجدين يف فلسطني سواء للزيارة أو اإلقامة.
• 	

أفراد األرسة املتواجدين خارج فلسطني بصفة مؤقتة وملدة أقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد أو لقضاء بعض األعامل أو 

السياحة أو الزيارة أو العمرة او العالج أو ألي سبب آخر، كام يشمل ذلك الطلبة الذي يدرسون يف الخارج بغض النظر عن فرتة التغيب يف الخارج

أختي املواطنة .... أخي املواطن .... ماذا نستفيد من التعداد؟

سيوفر التعداد العام كنزاً معلوماتياً شامالً حول السكان الفلسطينيني وخصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية وغريها من املؤرشات التي تعكس 

الواقع الفلسطيني وتقيس التغريات التي طرأت عىل مدار السنوات العرش املاضية، لتشكل حجر األساس يف التخطيط السليم للمستقبل استناداً عىل 

بيانات إحصائية دقيقة، تسهم يف توجيه الخدمات الصحية والتعليمية واملشاريع االقتصادية ومشاريع البنية التحتية، مبا يدفع عجلة التنمية يف فلسطني 

ء بالبيانات الدقيقة لتساهموا يف بناء املستقبل.
يف مختلف املجاالت.  فال ترتددوا باإلدال

أختي املواطنة .... أخي املواطن....  بيانات التعداد سرية ومكفولة بالقانون

يلتزم الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالحفاظ عىل رسية البيانات الفردية التي يتم جمعها، ويكفل ذلك قانون اإلحصاءات العامة لعام 2000، ويؤكد 

الجهاز عىل أن استخدام هذه البيانات هو فقط لألغراض اإلحصائية، وأن نرشها يكون ضمن جداول إحصائية إجاملية ال تتضمن معلومات شخصية، 

رضورة التأكد من هوية الباحث امليداين قبل اإلدالء بأي بيانات، حيث أن جميع طواقم التعداد يحملون بطاقات تعريفية صادرة عن 
ونهيب باملواطنني ب

الجهاز تعلق عىل الصدر وتحتوي عىل صورة شخصية، واالسم، ورقم الهوية واملسمى الوظيفي، وموقعة من املدير الوطني للتعداد. 

شاكرين لكم حسن تعاونكم مع الفريق الوطني املكلف بتنفيذ التعداد

ومعًا وسويًا لنبني الوطن

www.pcbs.gov.ps  
 

 
   /PCBSPalestine

أنت لست رقم ... أنت المواطن ... والوطن ... ماضي ... وحاضر ... ومستقبل ...

عال عوض

رئيس اجلهاز/املدير الوطني للتعداد

جانب من تدريب 
املنسقني اإلعالميني

جانب من االجتماع مع املنسقني اإلعالميني يف قطاع غزة
جزء من املواد اإلعالمية اخلاصة بالتعداد

جانب من 
تدريب 
العدادين

دير البلحغزة
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4.1	غرف	العمليات	للتعداد
بهدف متابعة سير العمل يف مختلف مراحل التعداد والوقوف على 
الفريق، واالطالع على اإلجنازات،  التي تواجه  املشاكل والتحديات 
فقد مت تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة املدير الوطني للتعداد 
وعضوية أعضاء اللجنة التنفيذية، وتعقد اجتماعاتها، بشكل يومي، 
واّتخاذ  والصعوبات،  واملشاكل  واإلجناز  العمل  سير  على  لالطالع 
القرارات الالزمة، كما مت تشكيل ثالث غرف عمليات فرعية على 

النحو اآلتي:
· سير 	 على  الفنية  باملتابعة  تعنى  الفنية:  العمليات  غرفة 

العمل والرد على االستفسارات الفنية التي ترد من قاعات 
والفحص  عنها،  اإلجابات  وحتضير  امليدان  أو  التدريب 
اليومي لقواعد البيانات وحتديد األخطاء فيها، وإصدار 

الفنية. التعاميم 
· غرفة عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تعنى هذه 	

باألجهزة  املتعلقة  اليومية  امليدانية  املشاكل  بحل  الغرفة 
إضافة  البيانات،  وتناقل  واالتصال  والتطبيقات  اللوحية 
إلى تسهيل وتنظيم عملية حتديث التطبيقات وما يرافقها 

من إجراءات جانبية.
· غرفة عمليات إدارة العمل امليداني: تختص هذه الغرفة 	

باملتابعة واإلشراف على عمليات جمع البيانات يف التعداد 
خالل  من  البيانات  جودة  وضبط  مراحلها  مختلف  يف 
االطالع على سير العمل على جمع البيانات، وفق اخلطة 

املتفق عليها. التعليمات واملنهجيات  املعدة ووفق 

5.1	اخلطة	املستقبلية	2018
سيتم خالل العام 2018 استكمال أنشطة التعداد، التي تتضمن:

· الثاني 	 كانون  شهر  خالل  البعدية  الدراسة  تنفيذ 
.2018

· اإلعالن عن النتائج األول واألساسية للتعداد خالل 	
شهر شباط 2018.

· استكمال العمل على تنفيذ خطة نشر البيانات على 	
املستويات اجلغرافية كافة خالل العام 2018.

· إعداد الدراسات التحليلية من واقع بيانات التعداد.	

جانب من اجتماعات غرفة عمليات العمل امليداني

جانب من اجتماعات غرفة العمليات املركزية

جانب من عمل غرفة عمليات تكنولوجيا املعلومات
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التعداد 
يف صور

طوباسنابلس

جنني
سلفيت

قلقيلية
رام اهلل 
والبيرة

طولكرم
القدس
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شمال اخلليل
غزة

أريحا 
واألغوار 

دير 
البلح

رفحبيت حلم

خانيونسغزة
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الفصل الثاني

إضاءات على أبرز المحطات
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High
Level 
Group
Meeting

“HLG-PCCB”

إضاءات على أبرز المحطات

فلسطني،  دولة  استضافت  مهم،  وتاريخي  إحصائي  حدث  يف 
الـتاسع لفريق األمم املتحدة عالي  من خالل اجلهاز، االجتماع 
املستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات لرصد خطة التنمية 
  .2017/11/09-06 من  الفترة  خالل  وذلك   ،2030 املستدامة 
وقد شارك فيه ممثلون عن )16( دولة ممثلة جلميع دول العالم 
شعبة  عن  وممثلون  اإلحصائية،  األجهزة  رؤساء  مستوى  على 
اإلحصاء يف األمم املتحدة، إضافة إلى ممثلني عن شبكة الشراكة 
من أجل اإلحصاء والتنمية يف القرن احلادي والعشرين »باريس 
»اإلسكوا«،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة   ،»21

مراقبني. كأعضاء  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة 

الفصل الثاني

1.2	االجتماع	التاسع	لفريق	األمم	املتحدة	رفيع	املستوى	للشراكة	والتنسيق	وبناء	القدرات	لرصد	
خطة	التنمية	املستدامة	2030

جانب من حفل االستقبال

26
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حفل	االستقبال	2017/11/06
حفل   2017/11/6 يوم  مساء  اجلهاز  نظم 
استقبال يف فندق امليلينيوم/رام اهلل على شرف 
ممثلون  حضره  االجتماع،  يف  املشاركة  الوفود 
احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات  بعض  عن 
ومؤسسات  والقنصليات  املمثليات  إلى  إضافة 
كلمات  احلفل  تخلل  وقد  املتحدة.   األمم 
ترحيبية بزوار فلسطني من قبل املهندس موسى 
السيدة  ومعالي  اهلل،  رام  بلدية  حديد/رئيس 
ستيفان  والسيد  اجلهاز،  عوض/رئيس  عال 
األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  شوينفست/مدير 
الفقرات  من  املتحدة، كما تضمن احلفل عدداً 

الفلسطينية. والتراثية  الفنية 

فعاليات	اليومني	األول	والثاني	لالجتماع	2017/11/08-07
مت افتتاح االجتماع رسمياً من قبل دولة أ. د. رامي احلمد اهلل/رئيس الوزراء، وذلك 
2017/11/07، مبشاركة رئيس اجلهاز، ورئيس جهاز  يف مكتبه مبدينة رام اهلل يوم 
الفريق، ورئيس شعبة اإلحصاء يف األمم  الهنغاري بصفتها مساعد رئيس  اإلحصاء 
التأكيد  خالله  ومت  االجتماع،  يف  املشاركني  اإلحصائية  األجهزة  ورؤساء  املتحدة، 
على التزام فلسطني بأجندة التنمية املستدامة على الرغم من الظروف واإلجراءات 
اإلسرائيلية ومحدودية املوارد.  وقد استكمل االجتماع يف مقر اجلهاز، وناقش عدداً 
من القضايا املتعلقة بالشراكة، والتنسيق اإلحصائي، وبناء القدرات، لرصد مؤشرات 
التنمية املستدامة وأهدافها للعام 2030.  ومت على هامش االجتماع، تقدمي عرض من 
الوزراء  للتنمية املستدامة بقيادة مكتب رئيس  الوطني  للفريق  التوجيهية  اللجنة  قبل 
حول اجلهود التي بذلتها فلسطني يف إطار تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املستندة 
الفلسطينية،  لألولويات  القطاعية  واالستراتيجيات  الوطنية،  السياسات  أجندة  إلى 

وذلك بحضور ممثلني عن العديد من وكاالت األمم املتحدة.

فعاليات	اليوم	الثالث	2017/11/09
مت خالل اليوم الثالث تنظيم جولة سياحة للوفد 
املشارك يف االجتماع، فقد متت زيارة مكتب األمم 
 ،)UNOCHA( املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بحق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  على  وإطالعهم 
الشعب الفلسطيني، ومن ثم االنطالق يف جولة 
للتعرف  وأسواقها،  للقدس  القدمية  البلدة  يف 
على املعالم السياحية يف املدينة، حيث متت زيارة 
محافظ  ولقاء  الصخرة  وقبة  األقصى  املسجد 
وكنيسة  البراق  حائط  زيارة  ثم  ومن  القدس، 
القيامة ولقاء ممثل عائلة جودة الذي يؤمتن على 
مفتاح كنيسة القيامة.  ومن ثم توجه الوفد إلى 
مدينة بيت حلم، ومت زيارة كنيسة املهد، والتجول 
يف شوارع املدينة، ومن ثم زيارة مدينة بيت جاال.

الشهيد  ضريح  بزيارة  الوفد  قام  االجتماع،  نهاية  وبعد 
األزهار  من  إكلياًل  ووضع  الرئاسة،  مبقر  عرفات  ياسر 
على الضريح، ومن ثم زيارة املتحف الفلسطيني يف مدينة 
بيرزيت، التي تزامنت مع تنظيم معرض »حتيا القدس«.

جانب من حفل االستقبال

زيارة الفريق لضريح الرئيس الراحل "ياسر عرفات"

استقبال الفريق من قبل دولة رئيس 
الوزراء أ. د. رامي احلمد اهلل

جانب من اجتماعات الفريق

زيارة الفريق ملدينة القدس

27زيارة متحف فلسطني - بير زيت
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2.2	التعداد	العام	للسكان	واملساكن	يف	املخيمات	والتجمعات	الفلسطينية	يف	لبنان

شهد العام 2017 تنفيذ أول تعداد شامل لالجئني الفلسطينيني يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان، 
من  كل  بني  الكاملة  وبالشراكة  الفلسطيني،  اللبناني  احلوار  جلنة  مظلة  حتت  التعداد  هذا  تنفيذ  مت  حيث 
اإلحصاء الفلسطيني وإدارة اإلحصاء املركزي اللبناني، وقد حظي املشروع برعاية ودعم احلكومتني الفلسطينية 
التعداد من قبل  لتنفيذ هذا  التعاون املشترك  2016/10/19 على إطار  بتاريخ  واللبنانية، من خالل توقيعهما 

رئيس الوزراء الفلسطيني أ. د. رامي احلمد اهلل، ورئيس الوزراء اللبناني األسبق مّتام سالم.

يأتي تنفيذ هذا التعداد انطالقاً من الدور املنوط باجلهاز 
بتوفير   ،2000 للعام  العامة  اإلحصاءات  قانون  مبوجب 
البيانات اإلحصائية حول الفلسطينيني يف أمكان تواجدهم 
كافة، السيما يف ظل غياب اإلحصاءات الدقيقة حول واقع 
الفلسطينيني يف املخيمات والتجمعات يف لبنان، وتضارب 
وكذلك  وخصائصهم،  أعدادهم  حول  املتوفرة  األرقام 
الواقع املعيشي الصعب الذي يعيشه الالجئني، حيث إن من 
بيانات إحصائية رسمية  التعداد توفير قاعدة  شأن هذا 
الفلسطينية  والتجمعات  املخيمات  حول  وشاملة  ودقيقة 
معرفة  يف  تسهم  لبنان،  يف  الفلسطينيون  يقطنها  التي 
واالجتماعية  الدميوغرافية  وخصائصهم  السكان  توزيع 
واالقتصادية، الستخدامها كأداة لتوجيه النقاشات ورسم 
السياسات ووضع اخلطط نحو حتسني الظروف املعيشية 

والصحية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.
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األطر	املساندة
مت تشكيل عدد من األطر املساندة لدعم تنفيذ التعداد وتذليل أي عقبات تواجه املشروع، وتوفير الدعم الفني واملالي له.  وقد مت 
تشكيل جلنة توجيهية عليا برئاسة جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني، وعضوية كلٍّ من اإلحصاء الفلسطيني وسفارة دولة فلسطني يف 
لبنان عن اجلانب الفلسطيني، وإدارة اإلحصاء املركزي اللبناني، وعدد من املؤسسات والوزارات اللبنانية ذات العالقة عن اجلانب 
اللبناني، كما مت تشكيل جلنة استشارية تضم يف عضويتها ممثلني عن مختلف مؤسسات األمم املتحدة العاملة يف لبنان، كما مت 

تشكيل جلنة فنية مشتركة من اإلحصاء الفلسطيني واللبناني وجلنة احلوار، لتكون ذراعاً تنفيذياً للمشروع على األرض.

إطالق	املشروع
شهد مقر السرايا احلكومي يف بيروت بتاريخ 2017/02/02 حفل اإلعالن الرسمي عن انطالق املشروع، بحضور ومشاركة دولة 
رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد احلريري، وقد شارك يف االحتفال كل من رئيس اجلهاز، سفير دولة فلسطني يف لبنان، وممثلني 
عن الفصائل الفلسطينية واملؤسسات واالحتادات ومؤسسات املجتمع املدني يف املخيمات الفلسطينية يف لبنان، إضافة إلى بعض 

الوزراء واملسؤولني وممثلني عن مختلف املؤسسات والوزرات اللبنانية، وممثلي املنظمات الدولية، ووسائل اإلعالم.

اللجنة التوجيهية للتعداد

جانب من حفل إطالق العمل على التعداد / مقر السرايا احلكومي - بيروت
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مراحل	التعداد
برج  الياس، ضبية، شاتيال،  مار  البداوي،  البارد،  )نهر  وهي  لبنان،  يف  موجوداً  رسمياً  )12( مخيماً  التعداد يف  تنفيذ  مت 
156 جتمعاً  من  يقرب  ما  إلى  احللوة(، إضافة  ويفل/اجلليل، عني  الرشيدية،  الشمالي،  برج  البص،  ومية،  مية  البراجنة، 

االتي: النحو  على  املشروع  مراحل  تنفيذ  ومت  خارجها.  أو  املخيمات  تلك  للفلسطينيني مبحاذاة 

· مرحلة	الترقيم	واحلصر	للمباني	والوحدات	السكنية: مت 	
تنفيذ هذه املرحلة خالل شهر أيار 2017، ومت فيها حصر 
وجمع  والتجمعات  املخيمات  يف  واألسر  واملساكن  املباني 
البيانات األولية حولها، وقد عمل على تنفيذ هذه املرحلة 

حوالي 200 شخص من رؤساء فرق ومشرفني.
· مرحلة	العد	الفعلي	السكان: مت تنفيذ هذه املرحلة اعتباراً 	

زيارة  فيها  ومت   ،2017/07/30 وحتى   2017/07/17 من 
األسرة  حول  املطلوبة  البيانات  واستيفاء  األسر  جميع 
وخصائصها، وقد عمل على تنفيذ هذه املرحلة حوالي 700 

شخص ما بني مشرفني ورؤساء فرق وعدادين.
· خالل 	 املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  البعدية:  الدراسة	 مرحلة	

شهر أيلول 2017، على عينة عشوائية بلغت 41 منطقة عد 
متثل ما نسبته )%2.9(، وذلك بهدف فحص وقياس نسب 
التغطية والشمول لألسر واألفراد يف التعداد، وقد شارك 
يف تنفيذها قرابة 30 شخصاً مت اختيارهم من املشرفني 

والعدادين. الفرق  ورؤساء 
· من 	 التأكد  املرحلة  هذه  يف  مت  والنشر:  التحليل	 مرحلة	

امليداني،  والتدقيق  الفحص  خالل  من  البيانات  جودة 
وكذلك الفحص والتدقيق املكتبي للتأكد من اتساق البيانات 
وتدقيقها،  املفتوحة  األسئلة  ترميز  الى  إضافة  وجودتها، 

ومعاجلتها. الشاذة  القيم  وفحص  وجدولة 

· منتصف 	 منذ  املرحلة  هذه  انطلقت  التخطيط:  مرحلة	
العام 2016 وحتى شهر شباط من العام 2017، ومت خاللها 
وإعداد  بالتعداد،  اخلاصة  الرسمية  القرارات  إصدار 
والهياكل  اللجان  وتشكيل  واالتفاقيات،  التفاهم  مذكرات 
التشاور مع كافة املعنيني ومستخدمي  التنظيمية، وكذلك 
البيانات لتحديد األولويات والوصول الى حالة شبه إجماع 
على محتويات التعداد، كما مت خالل هذه املرحلة تصميم 
اإلمكانيات  وحشد  اخلطط  وإعداد  واألدلة  االستمارات 

والبشرية. املالية  واملوارد 
· شهري 	 خالل  املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  التحضير:  مرحلة	

املخيمات  خرائط  إعداد  فيها  ومت   ،2017 وآذار  شباط 
والتجمعات وحتديثها، وتقسيم مناطق العد وتنفيذ التعداد 
مبا  وتعديلها  االستمارات  تصميم  الى  إضافة  التجريبي، 
إعداد  وكذلك  الدولية،  والتصنيفات  املعايير  مع  يتالءم 
عملية  وإطالق  العاملني  أعداد  وتقدير  الترميز  خطط 

العمل. لطواقم  والتعيني  التوظيف 
· أيار 	 شهر  خالل  املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  احلزم:  مرحلة	

2017، وقد مت فيها تدريب الفرق امليدانية، وحزم مناطق 
العد يف املخيمات، من خالل وضع اإلشارات على جدران 
املباني الواقعة على احلدود اخلارجية لهذه املناطق، وقد 

ميدانياً. 30 مشرفاً  عمل يف هذه املرحلة حوالي 

جانب من الزيارات التفقدية لسير العمل على التعداد 
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مراحل	التعداد
برج  الياس، ضبية، شاتيال،  مار  البداوي،  البارد،  )نهر  وهي  لبنان،  يف  موجوداً  رسمياً  )12( مخيماً  التعداد يف  تنفيذ  مت 
156 جتمعاً  من  يقرب  ما  إلى  احللوة(، إضافة  ويفل/اجلليل، عني  الرشيدية،  الشمالي،  برج  البص،  ومية،  مية  البراجنة، 

االتي: النحو  على  املشروع  مراحل  تنفيذ  ومت  خارجها.  أو  املخيمات  تلك  للفلسطينيني مبحاذاة 

· مرحلة	الترقيم	واحلصر	للمباني	والوحدات	السكنية: مت 	
تنفيذ هذه املرحلة خالل شهر أيار 2017، ومت فيها حصر 
وجمع  والتجمعات  املخيمات  يف  واألسر  واملساكن  املباني 
البيانات األولية حولها، وقد عمل على تنفيذ هذه املرحلة 

حوالي 200 شخص من رؤساء فرق ومشرفني.
· مرحلة	العد	الفعلي	السكان: مت تنفيذ هذه املرحلة اعتباراً 	

زيارة  فيها  ومت   ،2017/07/30 وحتى   2017/07/17 من 
األسرة  حول  املطلوبة  البيانات  واستيفاء  األسر  جميع 
وخصائصها، وقد عمل على تنفيذ هذه املرحلة حوالي 700 

شخص ما بني مشرفني ورؤساء فرق وعدادين.
· خالل 	 املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  البعدية:  الدراسة	 مرحلة	

شهر أيلول 2017، على عينة عشوائية بلغت 41 منطقة عد 
متثل ما نسبته )%2.9(، وذلك بهدف فحص وقياس نسب 
التغطية والشمول لألسر واألفراد يف التعداد، وقد شارك 
يف تنفيذها قرابة 30 شخصاً مت اختيارهم من املشرفني 

والعدادين. الفرق  ورؤساء 
· من 	 التأكد  املرحلة  هذه  يف  مت  والنشر:  التحليل	 مرحلة	

امليداني،  والتدقيق  الفحص  خالل  من  البيانات  جودة 
وكذلك الفحص والتدقيق املكتبي للتأكد من اتساق البيانات 
وتدقيقها،  املفتوحة  األسئلة  ترميز  الى  إضافة  وجودتها، 

ومعاجلتها. الشاذة  القيم  وفحص  وجدولة 

· منتصف 	 منذ  املرحلة  هذه  انطلقت  التخطيط:  مرحلة	
العام 2016 وحتى شهر شباط من العام 2017، ومت خاللها 
وإعداد  بالتعداد،  اخلاصة  الرسمية  القرارات  إصدار 
والهياكل  اللجان  وتشكيل  واالتفاقيات،  التفاهم  مذكرات 
التشاور مع كافة املعنيني ومستخدمي  التنظيمية، وكذلك 
البيانات لتحديد األولويات والوصول الى حالة شبه إجماع 
على محتويات التعداد، كما مت خالل هذه املرحلة تصميم 
اإلمكانيات  وحشد  اخلطط  وإعداد  واألدلة  االستمارات 

والبشرية. املالية  واملوارد 
· شهري 	 خالل  املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  التحضير:  مرحلة	

املخيمات  خرائط  إعداد  فيها  ومت   ،2017 وآذار  شباط 
والتجمعات وحتديثها، وتقسيم مناطق العد وتنفيذ التعداد 
مبا  وتعديلها  االستمارات  تصميم  الى  إضافة  التجريبي، 
إعداد  وكذلك  الدولية،  والتصنيفات  املعايير  مع  يتالءم 
عملية  وإطالق  العاملني  أعداد  وتقدير  الترميز  خطط 

العمل. لطواقم  والتعيني  التوظيف 
· أيار 	 شهر  خالل  املرحلة  هذه  تنفيذ  مت  احلزم:  مرحلة	

2017، وقد مت فيها تدريب الفرق امليدانية، وحزم مناطق 
العد يف املخيمات، من خالل وضع اإلشارات على جدران 
املباني الواقعة على احلدود اخلارجية لهذه املناطق، وقد 

ميدانياً. 30 مشرفاً  عمل يف هذه املرحلة حوالي 

جانب من الزيارات التفقدية لسير العمل على التعداد 

إعالن	النتائج	األولية	للتعداد
بيروت  اللبنانية  العاصمة  يف  الكبير  احلكومي  السراي  مقر  شهد 
بتاريخ 2017/12/21 حفل إعالن النتائج األولية للتعداد، وذلك حتت 
احلريري،  سعد  السيد  اللبناني  الوزراء  رئيس  دولة  ومشاركة  رعاية 
وبحضور واسع من مختلف املؤسسات والفعاليات واألحزاب والفصائل 

واللبنانية. الفلسطينية 

جانب من حفل إعالن النتائج االولية- مقر السرايا احلكومي - بيروت
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SDGs 2030 3.2 أهداف التنمية املستدامة
استكماالً جلهود اجلهاز يف توفير البيانات اإلحصائية الرسمية، يعمل اجلهاز بالتعاون مع الشركاء الوطنيني ومختلف منتجي 
البيانات، على جتهيز قاعدة بيانات شاملة ومحدثة ملؤشرات التنمية املستدامة، وذلك يف إطار الفريق الوطني لقيادة وتنسيق 
اجلهود الوطنية لتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030، وبقيادة فريق اجلهاز الفني الذي يعمل، بشكل فعال ومتكامل، 
على إدماج قاعدة البيانات هذه وتطويرها يف نظام املراقبة اإلحصائي الذي يعمل عليه اجلهاز منذ العام 2011.  ومبوازاة ذلك، 
يواكب اجلهاز املنتديات اإلحصائية اإلقليمية والدولية؛ فقد استمر متثيله للمنطقة العربية يف فريق األمم املتحدة عالي املستوى 
للشراكة والتنسيق وبناء القدرات لرصد خطة التنمية املستدامة 2030 يف دورته الثانية، واختياره ضمن مجموعة العمل املشتركة 
بني الفريق عالي املستوى وفريق اخلبراء حول مؤشرات التنمية املستدامة، ومجموعات العمل الفرعية األخرى املنبثقة عن هذا 
الفريق املهم وأبرزها جلنة برنامج منتدى األمم املتحدة الثاني للبيانات العاملية الذي سيعقد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
نهاية العام 2018، وكذلك، انضمامه إلى مجموعة من املبادرات والشراكات الدولية يف مجال العمل اإلحصائي، وبخاصة ما يتعلق 
مبؤشرات التنمية املستدامة.  ويعمل اجلهاز من خالل املنابر اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، 

وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا، إضافة إلى التنسيق املتواصل مع األجهزة اإلحصائية العربية.

اجلهاز  يف عمل  ملحوظاً  تقدماً   2017 العام  وقد شهد 
أبرز  تلخيص  وميكن  املستدامة،  التنمية  خطة  على 

باآلتي: اإلجنازات 
األمم . 1 لفريق  التاسع  لالجتماع  اجلهاز  استضافة 

وبناء  والتنسيق  للشراكة  املستوى  رفيع  املتحدة 
 ،2030 املستدامة  التنمية  خطة  لرصد  القدرات 

.2017/11/09-06 الفترة  خالل 
املتحدة . 2 األمم  منتدى  يف  الفاعلة  اجلهاز  مشاركة 

إفريقيا،  جنوب  يف  املنعقد  العاملية  للبيانات  األول 
حول  العاملية  تاون  كيب  خطة  عنه  انبثقت  الذي 

.2030 املستدامة  التنمية  أجندة  تنفيذ 
التي . 3 األولى  الفنية  الوطنية  العمل  ورشة  عقد 

الفريق  أعضاء  من  مشاركاً   70 حوالي  جمعت 
الوطني واللجان الفرعية لنظام املراقبة اإلحصائي؛ 
اخلطط  ضمن  املؤشرات  شمول  ضمان  بهدف 

القطاعية. وعبر  القطاعية  االستراتيجية 

جانب من ندوة حول أهداف التنمية املستدامة

جانب من ورشة عمل وطنية للفريق الوطني واللجان الفرعية لنظام املراقبة االحصائي
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مشاركة اجلهاز يف اجتماعات الفريق الوطني ومجموعات العمل ألهداف التنمية املستدامة.. 4
ربط مؤشرات التنمية املستدامة بأجندة السياسات الوطنية واخلطط القطاعية وعبر القطاعية.. 5
بأدوات . 6 واملنهجيات اخلاصة  توفرها،  إمكانية  فلسطني، من حيث  )SDGs( يف  املستدامة  التنمية  أهداف  لواقع مؤشرات  تقييم مستمر 

أمكن. بيانات خط األساس حيثما  توفير  قياسها، مع 
تعديل مناذج السجالت اإلدارية، والعمل على مراجعة استمارات املسوح التي سيجري تنفيذها خالل العام 2018، لتلبي االحتياجات من . 7

البيانات املتعلقة مبؤشرات التنمية املستدامة.

)EFQM( 4.2 منوذج التميز األوروبي حسب إطار
استكمل اجلهاز خالل العام 2017 متطلبات احلصول على شهادة »ملتزمون بالتميز« )C2E( من مؤسسة )EFQM(، حيث مت إجناز املشاريع 
التحسينية وتقييمها مبشاركة أحد اخلبراء املقيمني.  وخالل الربع األول من العام 2017، مت تنفيذ مجموعة من التقييمات التجريبية الداخلية 

األخرى، بهدف ضمان اجلاهزية واالستعداد الكامل لتنفيذ التقييم النهائي الستحقاق احلصول على شهادة التميز.

)IAOS( 5.2 الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية
دورته  يف   )ISI( الدولي  اإلحصاء  معهد  مؤمتر  يف  اجلهاز  شارك 
بني  الفترة  املغربية خالل  مّراكش  مدينة  يف  عقده  مت  الذي  الـ)61(، 
15-2017/07/21، من خالل وفد برئاسة معالي السيدة عال عوض/

رئيس اجلهاز/رئيس الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية.  ومت خالل 
هذا املؤمتر، تسليم رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية من 
اإلحصاء الفلسطيني إلى اإلحصاء املكسيكي، لتولي رئاستها لألعوام 
)2017-2019(.  هذا، وقد مت انتخاب رئيس اجلهاز عضواً يف مجلس 
املعهد لألعوام 2017-2021.  ومن اجلدير ذكره، أن وفد اجلهاز قد 
شارك يف عدد من جلسات املؤمتر، كما مت تقدمي مجموعة من أوراق 

العمل يف مواضيع متنوعة.

مت تنفيذ التقييم النهائي من قبل أحد املقيمني الدوليني املعتمدين من 
املشاريع  التقييم  شمل  حيث   ،2017/5/11 بتاريخ   )EFQM( مؤسسة 

اآلتية: الثالثة 
· مشروع مؤشرات األداء اخلاصة مبؤشرات االستراتيجية 	

وحتقيق أهداف اجلودة.
· حوسبة اإلجراءات اإلدارية.	
· النموذج املعياري لتخطيط وتنفيذ مشروع إحصائي 	

.)GSBPM(

وبناء على نتائج هذا التقييم، مت منح اجلهاز شهادة ملتزمون بالتميز 
خطوة  مبثابة  الشهادة  هذه  على  احلصول  اجلهاز  ويعتبر    .)C2E(
إضافية نحو تعزيز اجلودة يف مختلف جوانب العمل، مع سعي اجلهاز 
والدولي،  احمللي  الصعيدين  على  النتائج  أفضل  حتقيق  إلى  الدائم 
سيسعى  كما  املستمر.  الهدف  هو  أعلى  مستويات  إلى  والتطلع 
اجلهاز دائماً، إلى حتقيق االستدامة يف التميز، وحتقيق رؤية اجلهاز 
ورسالته يف إنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها بجودة عالية وبأفضل 

اإلحصائية. املمارسات 

 EFQM جانب من اللقاء مع املقيم املعتمد من

جانب من املشاركة يف املؤمتر
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التطوير والبناء المؤسسي

الفصل الثالث
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1.3	بعثة	التقييم	اخلارجية	لبرنامج	عمل	اجلهاز	2017-2015
استقبل اجلهاز خالل شهر 2017/03 بعثة التقييم اخلارجية لبرنامج عمل اجلهاز للسنوات 
بالسلة  العمل  بدء  منذ  اجلهاز  عمل  لبرنامج  اخلامسة  التقييم  بعثة  وهي   ،2017-2015
التمويلية مع مجموعة التمويل الرئيسية، وقد قامت البعثة بتقييم اإلجنازات واملخرجات، وأثر 
تنفيذ البرنامج اإلحصائي على الشركاء واملستخدمني، وخرجت بتوصيات محددة ألخذها 
بعني االعتبار عند إعداد وتطوير برنامج عمل اجلهاز للسنوات 2018-2020، مع التركيز 

التطويرية. األنشطة  على 

2.3	اإلستراتيجية	الوطنية	لتطوير	اإلحصاءات	الرسمية	2022-2018
شهد العام 2017 إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2022-2018، 
التي تعد االستراتيجية الثالثة التي يقوم اجلهاز بإعدادها منذ تأسيسه.  ويأتي إعداد هذه 
االستراتيجية، استناداً إلى إقرار وشروع احلكومة بإعداد أجندة السياسات الوطنية 2017-
2022 »املواطن أوالً«، وما نتج عن ذلك من إعداد واعتماد مجلس الوزراء ملصفوفة األولويات 
أهداف  مبتطلبات  النهج  هذا  ارتباط  إلى  إضافًة   ،2022-2017 السياساتية  والتدخالت 
التنمية املستدامة SDGs( 2030(، ولكون اجلهاز إحدى املؤسسات احلكومية، فقد أقر مجلس 
اجلهاز بضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية تتفق مع 
اإلسناد الزمني ألجندة السياسات الوطنية 2017-2022، ولضمان انسجام اإلستراتيجية مع 

االستراتيجيات احلكومية القطاعية وخطة التنمية الوطنية ابتداًء من العام 2018.

التطوير والبناء المؤسسي

الفصل الثالث

جانب من اجتماعات بعثة التقييم اخلارجية 

جانب من ورش العمل الداخلية إلعداد 
اإلستراتيجية الوطنية 2022-2018

جانب من ورشة عمل حتليل وتشخيص النظام اإلحصائي الوطني
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إعداد	 تنفيذها	يف	سياق	 التي	مت	 والفعاليات	 أبرز	األنشطة	 يلي	 وفيما	
االستراتيجية: هذه	

ومنها . 1 لالستفادة،  العالقة  ذات  الوثائق  من  مجموعة  مراجعة 
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2018-2014، 
-2012 اإلحصائي  للبرنامج  اخلارجية  التقييم  بعثتي  وتوصيات 
2014، و2015-2017، ومصفوفة األولويات والتدخالت السياساتية 
2017-2022، وأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 »املواطن 

.2022-2017 القطاعية  واالستراتيجيات  أوالً«، 
2 . 2018-2014 االستراتيجية  أنشطة  على  اإلجناز  تقرير  إعداد 

.2017-2014 للسنوات 
إعداد التوجهات إلعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات . 3

وعرضها  اجلهاز،  مجلس  من  واعتمادها   ،2022-2018 الرسمية 
تتضمن  والتي  الرسمية،  لإلحصاءات  االستشاري  املجلس  على 
إلى  إضافة   ،2022-2018 االستراتيجية  للتوجهات  العام  اإلطار 
واألهداف  الوطني،  اإلحصائي  النظام  تواجه  التي  التحديات 

والفرعية. اإلستراتيجية 
اإلحصائي . 4 النظام  وتشخيص  حتليل  حول  عمل  ورشتي  تنفيذ 

الوطني؛ األولى داخلية بتاريخ 2017/04/12 شارك فيها املديرون 
العامون ومديرو الدوائر والقائمون بأعمالهم، والثانية وطنية بتاريخ 
شارك  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  مقر  يف   2017/04/18
الوزارات  عن  وممثلون  العامون،  واملديرون  اجلهاز،  رئيس  فيها 
إعداد  فريق  إلى  إضافًة  واجلامعات،  احلكومية  واملؤسسات 

االستراتيجية.
إعداد تقرير بنتائج تشخيص وحتليل النظام اإلحصائي الوطني.. 5
تنفيذ ورشتي عمل حول مخرجات االستراتيجية وأنشطتها، األولى . 6

داخلية بتاريخ 2017/08/08 شارك فيها مديرو الدوائر والقائمون 
بأعمالهم، والثانية وطنية بتاريخ 2017/08/15 شارك فيها ممثلون 
عن الوزارات واملؤسسات احلكومية واجلامعات، إضافًة إلى فريق 

إعداد اإلستراتيجية.
على . 7 بناًء  الوطنية  لإلستراتيجية  املنطقي  اإلطار  مصفوفة  إعداد 

العمل. ورشتي  نتائج 
الوطنية . 8 اإلستراتيجية  مسودة  وتطوير  ملراجعة  فنية  بعثة  تنفيذ 

2018-2022، مت خاللها مراجعة وحتديث األهداف االستراتيجية 
املنطقي. اإلطار  ومصفوفة  والفرعية، 

والفرعية، . 9 االستراتيجية  األهداف  من  النهائية  النسخة  إعداد 
بناًء   ،2022-2018 التنفيذية  واخلطة  املنطقي،  اإلطار  ومصفوفة 

الفنية. البعثة  نتائج  على 
إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2018-. 10

.2022

جانب من ورش العمل حول مخرجات اإلستراتيجية وأنشطتها

جانب من اجتماع مع البعثة الفنية ملراجعة وتطوير مسودة اإلستراتيجية
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3.3	االستراتيجية	الوطنية	لتطوير	اإلحصاءات	الرسمية	2018-2014
الواردة يف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية، وفيما يلي األنشطة التي مت  2017 تنفيذ األنشطة  العام  واصل اجلهاز خالل 

االستراتيجية: األهداف  مستوى  على  تنفيذها 

الهدف	االستراتيجي	األول:	تعزيز	استخدام	
اإلحصاءات	يف	صنع	القرار

تنفيذ )6( ورش عمل ولقاءات توعوية حول أهمية استخدام . 1
اإلحصاء يف وضع السياسات موجهة لصانعي السياسات.

الوزراء بشكل . 2 النشرة اإلحصائية اخلاصة مبجلس  إعداد 
شهري.

إعداد أوراق سياساتية عدد )2(؛ األولى حول أداء االقتصاد . 3
مؤسسات  خصائص  حول  والثانية   ،2016 الفلسطيني 
إبراز مؤشرات  املباشر ومساهمتها يف  االستثمار األجنبي 

.2012 الكلي  االقتصاد 
العمل على مواضيع إحصائية مختلفة . 4 أثناء  تدريب  تنفيذ 

لعدد من طالبات اجلامعة اإلسالمية يف غزة.
والوطنية . 5 الداخلية  التدريبية  الدورات  من  عدد  تنفيذ 

متنوعة. إحصائية  مواضيع  حول  واخلارجية 
قواعد . 6 وبناء  وحوسبتها،  اإلدارية  السجالت  مناذج  بناء 

البيانات اإلحصائية واجلغرافية وحتديثها وتفعيلها، حيث 
االقتصادية. لإلحصاءات  منوذجاً   20 حوسبة  على  العمل  مت 

املتطلبات . 7 وجتهيز  للجهاز،  اإللكتروني  املوقع  حتديث 
واخلصائص املتعلقة بتصميم )Mobile Application( لنشر 
العام  التعداد  مؤشرات  وبخاصة  اإلحصائية،  املؤشرات 
للسكان واملساكن واملنشآت 2017، من أجل عرضها بطرق 

حديثة. تقنيات  وباستخدام  تفاعلية 
إعداد دراسة حول عبء االستجابة يف املسوح االقتصادية . 8

.2017

الهدف	االستراتيجي	الثاني:	تعزيز	الشراكة	بني	
املستخدمني	واملنتجني	يف	النظام	اإلحصائي

نشر تقرير احلسابات التابعة الصحية الفلسطينية 2015، . 1
بالتعاون مع وزارة الصحة.

نشر تقرير احلسابات التابعة للسياحة 2016.. 2
توقيع مذكرتي تفاهم بني اجلهاز وكل من معهد الدراسات . 3

واألبحاث »أريج«، وجامعة القدس املفتوحة، لتعزيز التعاون 
وتبادل اخلبرات وتأهيل القدرات الفنية.

مذكرات . 4 وحتديث  تطبيق،  مدى  لقياس  دراسة  إعداد 
املوقعة. التفاهم 

واملساكن . 5 للسكان  العام  التعداد  مراحل  تنفيذ  على  العمل 
اإلدارية  واألدوات  اإلجراءات  ناحية  من   2017 واملنشآت 
والترقيم  احلصر  مراحل  من  االنتهاء  مت  حيث  والفنية، 

الفعلي. والعد 

جانب من ورشة عمل حتليل وتشخيص النظام اإلحصائي الوطني
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الهدف	االستراتيجي	الثالث:	تعزيز	جودة	اإلحصاءات
الدولية . 1 الطلبات  لكافة  بيانات  قاعدة  وحتديث  تطوير 

للجهاز.  الواردة  واإلقليمية 
تلبية متطلبات اجلهاز والتزاماته ضمن االتفاقيات املوقعة . 2

مع الشركاء اإلقليميني والدوليني. 
يف . 3 املتقاطعة  أو  املتكررة  املؤشرات  حول  دراسة  إعداد 

االستمارات اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة 
اجلهاز.

للصفحة . 4 الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد 
باجلهاز. اخلاصة  اإللكترونية 

إعداد مسودة اإلطار الوطني لضمان اجلودة.. 5

الهدف	االستراتيجي	الرابع:	زيادة	وحتسني	استخدام	
السجالت	اإلدارية	لألغراض	اإلحصائية

حتديث معجم املصطلحات اإلحصائية للعام 2017.. 1
يوفرها . 2 التي   2017 اإلحصائية  املؤشرات  دليل  حتديث 

واإلجنليزية. العربية  وباللغتني  اجلهاز، 
ربط فهرس املسوح املوثقة مع كتالوج البيانات اإلحصائية.. 3

مؤشرات القياساألهداف االستراتيجية
سنة

األساس
خط البيانات

املرجعية
 االستهداف

2017

االستهدافات 
املتحققة فعليًا 2017

الهدف االستراتيجي رقم 1: 
تعزيز استخدام اإلحصاءات 

يف صنع القرار

عدد األفراد املتدربني يف مكونات النظام 
اإلحصائي الوطني

2013607273

عدد األنشطة اإلحصائية املنفذة باستخدام 
التقنيات احلديثة )HHD، اإلنترنت،...(

2013113036

٪88%89%201385معدالت االستجابة يف املسوح

الهدف االستراتيجي رقم 
2: تعزيز الشراكة بني 

املستخدمني واملنتجني يف 
النظام اإلحصائي

عدد مذكرات التفاهم املوقعة مع الشركاء يف 
النظام اإلحصائي الوطني

2013222832

عدد ورش العمل للشركاء )حوار املنتجني 
واملستخدمني(

2013252525

عدد اتفاقيات التعاون املوقعة مع الشركاء 
اإلقليميني والدوليني

2013152210

2013333عدد اللجان الوطنية املشكلة

الهدف االستراتيجي رقم 
3: تعزيز جودة اإلحصاءات

2014182122001811عدد طلبات البيانات

20149587311000000995,350عدد زوار الصفحة اإللكترونية للجهاز

الهدف االستراتيجي رقم 
4: زيادة وحتسني استخدام 

السجالت اإلدارية 
لألغراض اإلحصائية

عدد املؤشرات الناجتة عن بيانات السجالت 
اإلدارية

2013183203195

ويبني	اجلدول	اآلتي،	تقدم	العمل	على	حتقيق	عدد	من	االستهدافات	للعام	2017:
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4.3	سجل	األعمال	اإلحصائي
تواصلت خالل العام 2017 جهود اجلهاز نحو بناء سجل أعمال إحصائي، 

ومتثلت أهم اإلجنازات مبا يلي:
استمرار استيفاء ووصف وحتليل بيانات السجالت اإلدارية الواردة . 1

من الوزارات، وربطها مع تعداد املنشآت 2012.
واملفاهيم . 2 املتغيرات  لتوحيد  املعنيني  الشركاء  مع  التعاون  استمرار 

توفير  ألغراض  البيانات  وتبادل  التعريفي،  الرقم  ،وبناء  املطلوبة 
األعمال. سجل  بناء  عناصر 

ضبط وحتسني جودة البيانات املستوفاة يف استمارة التعداد 2017، . 3
مبا يتوافق وتوجهات بناء سجل األعمال، وحتديث بياناته، باالعتماد 

على بيانات السجالت اإلدارية.
ترجمة دليل املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بدليل سجل األعمال . 4

املفاهيم  لغة  توحيد  للمساهمة يف   )UNECE( قبل  من  اإلحصائي 
املعنية. اجلهات  بني  ما  واملصطلحات 

استقبال ثالث بعثات فنية للمتابعة على جوانب بناء وتطوير سجل . 5
األعمال، مبا يشمل قواعد البيانات، واالستراتيجية، والتحضيرات 

املطلوبة لعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية.
عقد اجتماعني للجنة التوجيهية لسجل األعمال، مت فيهما مناقشة . 6

منهجيات ومتابعة تطورات التقدم واخلطط املستقبلية يف بناء سجل 
األعمال اإلحصائي وتطويره.

إنشاء سجل جتاري . 7 لدراسة  الدائمة  الفنية  للجنة  عقد اجتماعني 
وحتديثه.

األبيض . 8 البحر  حلوض  اإلقليمية  العمل  مجموعة  اجتماع  ترؤس 
اإلحصائي. األعمال  بسجل  اخلاصة  املتوسط 

تنفيذ زيارة دراسية إلى فرنسا حول حتليل ملفات الربط بني مصادر . 9
السجالت اإلدارية املختلفة وتعداد املنشآت 2012.

النموذج . 10 من  واالستفادة  لالطالع  تونس  إلى  دراسية  زيارة  تنفيذ 
للمؤسسات. اإلحصائي  السجل  بناء  مجال  يف  التونسي 

وفيما	يلي	أبرز	مالمح	خطة	العمل	على	املشروع	
للعام	2018:

اإلداري . 1 املؤسسات  سجل  من  األولى  النسخة  إطالق 
اإلحصائي. املؤسسات  لسجل  النواة  يعتبر  والذي 

بيانات . 2 واقع  من  السجل  حتديث  منهجية  تطوير 
.2017 املنشآت  تعداد  على  باالعتماد  اإلدارية  السجالت 

استمرار التعاون مع الشركاء املعنيني لتوحيد املتغيرات . 3
البيانات،  تبادل  وآليات  التعريفي،  والرقم  املطلوبة، 
هذه  العتماد  الوزراء  مجلس  من  قرار  واستصدار 

املعنيني. الشركاء  بني  ومعيرتها  العناصر 
استمرار التعاون مع اللجنة الوطنية املعنية ببناء سجل . 4

وتطويره. األعمال 

جوانب من اجتماع 
اللجنة التوجيهية 

لسجل األعمال
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5.3	اجلودة
يولي اجلهاز منذ تأسيسه أهمية كبيرة جلودة البيانات وإدارة اجلودة، ويضعها على رأس أولوياته، وقد قام اجلهاز 

خالل العام 2017 بتنفيذ سلسلة من األنشطة واإلجراءات لضمان اجلودة وإدارتها:

1.5.3	جودة	البيانات
· إعداد تقارير خاصة بجودة عمليات وبيانات عدد من املسوح 	

.)GSBPM( اإلحصائية، ومبا يتناغم مع النموذج املعياري
· 	.)NQAF( إعداد وثيقة اإلطار الوطني لضمان اجلودة
· مراجعة واعتماد امللفات التحضيرية للمسوح، وفصل املنهجية 	

واجلودة للتقارير اإلحصائية.
· املشاركة يف عدد من األنشطة الدولية املتعلقة باجلودة.	
· تنفيذ التقييم الذاتي ملديري املشاريع اإلحصائية وفقاً لنموذج 	

)DESAP( بهدف تقييم جودة املسوح اإلحصائية التي ينفذها 
اجلهاز.

· تنفيذ مسح رضى املستخدمني 2016 وإعداد تقريره النهائي.	
· تقدمي ورقة علمية حول جتربة اجلهاز يف تنفيذ مسح رضى 	

املستخدمني، ضمن املؤمتر الدولي حول اإلدارة العامة يف ظل 
الضغوطات )مينابار(.

ISO:9001	ملتطلبات املواصفة	نظام إدارة اجلودة وفقًا	2.5.3
· العمل على التطوير والتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة.	
· إعداد خطة التدقيق الداخلي للعام 2017.	
· من 	 عدد  على   2017 العام  يف  داخلي  تدقيق  موجة  تنفيذ 

اجلودة. إدارة  نظام  إجراءات 
· إعداد وجتهيز وحتديث الوثائق واألدلة واإلجراءات املعيارية 	

 15 اجلودة، حيث مت حتديث وتعديل  إدارة  بنظام  اخلاصة 
إجراء، و17 وثيقة، ومتت إضافة وثيقة واحدة على النظام. 

· إعداد وجتهيز قائمة مبؤشرات حتقيق أهداف اجلودة للعام 	
.2017

· إعداد تقرير نهائي حول أهم نتائج التدقيق الداخلي ملوجتي 	
2016 و2017.

· تطبيق 	 يف  اجلهاز  جتربة  حول  علمية  ورقة  يف  املشاركة 
الدولي  املؤمتر  يف  وعرضها  )اآليزو(،  اجلودة  إدارة  نظام 
وضمن  )مينابار(،  الضغوطات  ظل  العامة يف  اإلدارة  حول 

العملية. املمارسات  بأفضل  املرتبطة  اجللسات 

6.3	استخدام	التقنيات	احلديثة	يف	جمع	البيانات
واصل اجلهاز خالل العام 2017 جهوده يف توظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة العمل اإلحصائي، وقد جتلى ذلك بتنفيذ التعداد العام للسكان 
التراكمي  العدد  بلغ   2017 العام  نهاية  ومع  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم  اللوحية  األجهزة  باستخدام  األولى  للمرة   2017 واملنشآت  واملساكن 

التي يستخدمها اجلهاز )100( تطبيق، منها )36( تطبيق موبايل، و )64( تطبيق ويب. للتطبيقات االلكترونية 

2011201220132014201520162017السنة

1512242948100العدد الرتاكمي

التقنيات احلديثة املستخدمة 
يف جمع البيانات
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الفصل الرابع

التشبيك وتعزيز العالقات 

المحلية واإلقليمية والدولية
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الفصل الرابع

1.4	االتفاقيات	ومذكرات	التفاهم
وقع اجلهاز خالل العام 2017 )28( اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ فعلى الصعيد 
احمللي، مت توقيع )8( اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من صندوق تطوير 
البوليتكنيك،  وجامعة  للتنمية،  فلسطني  ومؤسسة  البلديات،  وإقراض 
ومعهد  األرض،  سيدة  ومؤسسة  »أريج«،   - التطبيقية  األبحاث  ومعهد 
»ماس«، وسلطة النقد، ونادي األخوة الرياضي، وشركة توربو، حيث يأتي 
توقيع هذه االتفاقيات بهدف التعاون املشترك يف مجاالت معينة، وتنفيذ 
الدولي،  مسوح ميدانية، وتقدمي خدمات استشارية.  أما على الصعيد 
فقد وقع اجلهاز )20( اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وهيئات دولية؛ 
بهدف التمويل وتنفيذ بعض املشاريع، مبا فيها دعم ومتويل التعداد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت 2017، ومن هذه املؤسسات: اململكة السويدية 
االحتاد  ممثل  مكتب  الدولي(،  اإلمنائي  للتعاون  السويدية  )الوكالة 
وزارة  هولندا،  مملكة  والتعاون،  للتنمية  السويسرية  الوكالة  األوروبي، 
 ،)UNFPA( الشؤون اخلارجية النرويجية، صندوق األمم املتحدة للسكان
للتعاون  اإلسبانية  الوكالة   ،)UNDP( اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
اإليطالية  الوكالة  اليابانية،  املمثلية  مكتب   ،)AECID( للتنمية  الدولي 
املتحدة  الطفل، منظمة األمم  إنقاذ  )AICS(، مؤسسة  والتعاون  للتنمية 
مكتب   ،)GIZ( الدولي  للتعاون  األملانية  اجلمعية   ،)UNICEF( للطفولة 
إضافة   )UN-Women( للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  األملانية،  املمثلية 
إلى توقيع عدد آخر من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع منظمة العمل 
الدولية )ILO( والبنك الدولي، واألنروا بغرض تبادل البيانات اإلحصائية.

 التشبيك وتعزيز العالقات المحلية

واإلقليمية والدولية

ويوضح اجلدول اآلتي عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها اجلهاز مع مختلف اجلهات خالل الفترة 2017-2010.
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جانب من توقيع االتفاقية مع جمعية معهد األبحاث التطبيقية "أريج"

جانب من توقيع االتفاقية مع جامعة البوليتيكنك

جانب من االتفاقية مع االحتاد األوروبي
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2.4	تعزيز	قدرات	النظام	اإلحصائي	الوطني
نظم اجلهاز خالل العام 2017 )5( دورات تدريبية، شارك فيها )70( 
متدرباً من الوزارات واملؤسسات احلكومية.  ويأتي تنفيذ هذه األنشطة 
من قبل اجلهاز باعتباره الركن األساسي من أركان النظام اإلحصائي 
قدرات  وتطوير  تعزيز  مهمة  عاتقه  على  ويقع  الرسمي،  الفلسطيني 
العاملني يف الوحدات اإلحصائية يف الوزارات واملؤسسات احلكومية.

دورة تدريبية حول إعداد وقراءة األرقام اإلحصائية، شارك . 1
فيها )18( متدرباً.

دورتان تدريبيتان حول حتليل البيانات اإلحصائية باستخدام . 2
برنامج )SPSS(، شارك فيهما )24( متدرباً.

اإلحصائية، . 3 املؤشرات  وقراءة  اإلحصاء  تدريبية حول  دورة 
شارك فيها )11( متدرباً.

دورة تدريبية حول املؤشرات اإلحصائية والتحليل اإلحصائي . 4
باستخدام )SPSS(، شارك فيها )17( متدرباً.

إدارية . 5 مواضيع  على  طالب   )3( لعدد  العمل  أثناء  تدريب 
متنوعة. وفنية 

ويوضح اجلدول اآلتي عدد األنشطة التدريبية التي استهدفت العاملني يف النظام اإلحصائي الوطني خالل الفترة 2017-2010.
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1413181111785

جانب من ندوة لطلبة جامعة االستقالل

جانب من دورة تدريبية حول 
 SPSS التحليل باستخدام

ملوظفي وزارة الداخلية

 SPSS جانب من دورة تدريبية حول التحليل باستخدام
ملوظفي وزارتي الصحة واألوقاف

جانب من دورة 
تدريبية جلامعة 
القدس املفتوحة 
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4.4	اإلحصاء	واإلعالم
تناولت وسائل اإلعالم خالل العام 2017 )172( بياناً وخبراً صحافياً 
 )613( يقارب  ما  ترتيب  إلى  املختلفة، إضافة  أنشطة اجلهاز  تغطي 
لقاًء إذاعياً وتلفزيونياً تناولت جوانب إحصائية متنوعة.  وعلى صعيد 
للسكان  العام  للتعداد  الوطني  الفريق  ألنشطة  اإلعالمية  التغطية 
واملساكن واملنشآت، مت نشر أكثر من )350( بياناً صحافياً، وترتيب 
مختلف  يف  بالتعداد  خاص  وتلفزيوني  إذاعي  لقاء   )400( من  أكثر 

الفلسطينية. احملافظات 

3.4	حوار	املنتجني	واملستخدمني
للبيانات  والتشاور مع املستخدمني  بالتنسيق  يولي اجلهاز اهتماماً خاصاً 
»حوار  باسم  سنوياً  برنامجاً  اجلهاز  السياق، طور  هذا  اإلحصائية.  ويف 
العمل  ورش  من  سلسلة  تنفيذ  خالله  من  يتم  واملستخدمني«،  املنتجني 
طرفهم  من  راجعة  تغذية  على  احلصول  بهدف  املستخدمني  مختلف  مع 
حول البيانات التي يوفرها اجلهاز، ومناقشة مؤشرات بعض املسوح التي 
عن  اإلعالن  إلى  إضافة  الحتياجاتهم،  تلبيتها  لضمان  اجلهاز  سينفذها 

نتائج بعض املسوح املهمة التي مت تنفيذها.  وقد بلغ عدد األنشطة التي مت تنفيذها يف 
إطار هذا البرنامج )22( نشاطاً خالل العام 2017، ما بني ورشة عمل ومؤمتر واجتماع.  
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن جهد اجلهاز قد تركز خالل العام على تنفيذ التعداد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت، حيث مت عقد املئات من األنشطة التوعوية يف اجلامعات 
واملدارس واالحّتادات واملؤسسات الرسمية واخلاصة واألهلية والبلديات والنقابات يف 

وأهميته. وأهدافه  بالتعداد  التعريف  بهدف  وذلك  كافة،  الفلسطينية  احملافظات 

ويبني اجلدول اآلتي عدد األنشطة التي نفذها اجلهاز يف إطار برنامج حوار املنتجني واملستخدمني خالل الفترة 2017-2010.
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جانب من ورشة عمل 
حول إحصاءات الشباب 

بالتعاون مع  منتدى شارك 
الشبابي

MICS جانب من ورشة عمل حول املسح متعدد املؤشرات

لقاءات صحفية 
مع موظفي اجلهاز
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وزارة التربية والتعليم العالي
 واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
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جوائز المسابقة:

الفائز األول:
 جهاز الب توب.

الفائز الثاني:
 جهاز خلوي.

الفائز الثالث:
 جهاز تابلت.

الفائز الرابع:
 جهاز تابلت.

الفائز اخلامس: 
جهاز تابلت.

وزارة التربية والتعليم العالي
 واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

0:00/2:56

0:00/2:56

0:00/2:56

سيتم منح جوائز عينية لكافة الطلبة المتأهلين 
للمراحل التمهيدية والنهائية من المسابقة.

سيتم منح الفائزين بالمراتب الخمسة األولى في 
المرحلة النهائية جوائز قيمة على النحو اآلتي

5.4	املسابقة	اإلحصائية
بفئة  واهتمامه  اجلهاز  سعي  من  انطالقاً 
الطلبة بهدف زيادة وعيهم بأهمية استخدام 
يف  منها  واالستفادة  اإلحصائية  األرقام 
حياتهم األكادميية واملهنية، مت إنشاء بوابة 
اإللكترونية  الصفحة  ضمن  لهم  خاصة 
واملعلومات  بالبيانات  ورفدها  للجهاز، 
ليتمكن  وبسيط،  بأسلوب شيق  اإلحصائية 
األرقام  عن  يتعلمونه  ما  ربط  من  الطلبة 
املناهج  أن  السيما  اليومية،  بحياتهم 
املواضيع  من  العديد  تتضمن  الفلسطينية 

باإلحصاء. املتعلقة 

التوجه، نظم اجلهاز مسابقة  وضمن هذا 
أرقام«،  يف  »مستقبلي  بعنوان  إحصائية 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
األوروبي،  االحتاد  من  وبتمويل  العالي، 
يف  العاشر  الصف  طلبة  استهدفت  حيث 
املدارس احلكومية واخلاصة يف محافظة 
منعطفاً  تشكل  لكونها  نظراً  كافة؛  الوطن 
وميولهم  الطلبة  توجهات  لتحديد  مهماً 
األكادميية، وقد مت تنظيم املرحلة النهائية 
اهلل  برام  امليلينيوم  فندق  املسابقة يف  من 
يوم 2017/12/12 بحفل خاص، مت خالله 
اخلمس  باملراتب  الفائزين  الطلبة  تكرمي 
األولى، وكذلك جميع الطلبة املشاركني يف 

مراحلها. جميع  يف  جانب من فعاليات املسابقة يف الضفة الغربيةاملسابقة 

جانب من فعاليات املسابقة يف قطاع غزة



48

6.4	البعثات	الفنية
انطالقاً من حرص اجلهاز على مواكبة أحدث التطورات العاملية يف املجاالت اإلحصائية املتنوعة، مت استقبال )9( بعثات فنية خالل العام 2017، 

وذلك على النحو اآلتي:

بعثة التقييم اخلارجية لبرنامج عمل اجلهاز 2017-2015.. 1
بعثة فنية حول تطوير السجل املدني واإلحصاءات احليوية.. 2
بعثة فنية حول مؤشرات التعداد.. 3
بعثة فنية حول تنفيذ التعداد باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.. 4
بعثة فنية حول إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2022-2018.. 5
بعثة فنية حول تغيير سنة األساس للحسابات القومية.. 6
بعثات فنية عدد )2( حول التعداد، األولى فنية تتعلق مبراحل التعداد، والثانية تتعلق باخلطة اإلعالمية للتعداد والدروس املستفادة.. 7
8 .GSBPM بعثة فنية حول النموذج املعياري للعمليات اإلحصائية

ويوضح اجلدول اآلتي عدد البعثات الفنية التي استقبلها اجلهاز خالل السنوات 2010-2017 يف مختلف املجاالت.
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7.4	مجموعة	التمويل	الرئيسية
عقد اجلهاز خالل العام 2017 االجتماع السنوي الرابع عشر مع مجموعة التمويل الرئيسية، وذلك بتاريخ 2017/05/09.  وتناول االجتماع 
اعتماد تقرير تقدم العمل الفني واملالي لبرنامج عمل اجلهاز للعام 2016، وكذلك مناقشة واعتماد تقرير تدقيق حسابات اجلهاز للعام 2016، 
إضافة إلى مناقشة واعتماد خطة اجلهاز احملدثة للعام 2017 مبا فيها األنشطة واملشاريع التي يخطط اجلهاز لتنفيذها وأهمها قيام اجلهاز 

باستكمال التحضيرات لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، وحشد التمويل له وفقاً للخطة املوضوعة.

جانب من بعثة فنية حول اخلطة اإلعالمية للتعداد  GSBPM جانب من اجتامعات البعثة الفنية حول النموذج املعياري للعمليات اإلحصائية

جانب من االجتماع مع مجموعة 
التمويل الرئيسية للجهاز
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من  كاًل  عضويتها  يف  تضم  التي  الرئيسية  التمويل  مجموعة  وتعتبر 
الرئيسي  الداعم  للتنمية،  السويسرية  والوكالة  النرويجية  املمثلية 
 2015  -  2017 اجلهاز  عمل  برنامج  ويعد  اجلهاز.   عمل  لبرامج 
البرنامج اخلامس الذي يتم متويله من قبل املجموعة.  هذا، وتعقد 
الرئيسية مع طاقم  التمويل  اجتماعات فنية دورية ألعضاء مجموعة 
التقارير  ومناقشة  العمل،  وتقدم  فنياً  التطورات  آخر  لبحث  اجلهاز 
مع  السنوي  نصف  االجتماع  عقد  وقد  واعتمادها.   واملالية  الفنية 
اعتماد  فيه  مت  حيث   ،2017/12/13 يف  الرئيسية  التمويل  مجموعة 
التقارير الفنية واملالية، ومناقشة استدامة متويل البرنامج اإلحصائي 

الرئيسية. التمويل  مجموعة  ضمن  والعمل 

اجتماع	املانحني	الثاني	حول	التعداد	العام	للسكان	املساكن	
واملنشآت

يف إطار حشد التمويل ملشروع التعداد العام للسكان املساكن واملنشآت 
2017، عقد اجلهاز االجتماع الثاني مع املانحني بتاريخ 2017/09/12، 
آخر  على  الدولية  واملؤسسات  املانحة  اجلهات  إطالع  بهدف  وذلك 
التطورات واإلجنازات التي متت على خطة تنفيذ التعداد، وتقدم سير 
العمل يف امليدان، إضافة إلى املعيقات والتحديات التي تواجه اجلهاز 
يف تنفيذ املشروع.  وقد حضر االجتماع )30( ممثاًل عن )26( مؤسسة 
والتمويل  للتعداد  املالي  الوضع  على  احلضور  إطالع  مت  كما  دولية، 
الذي مت توفيره، إضافة إلى العجز املتبقي يف موازنة التعداد، كما مت 
عقد اجتماع آخر للمانحني بتاريخ 2017/12/12، وذلك بهدف إطالع 
وعلى  التعداد  على  العمل  سير  تقدم  على  والشركاء  املانحة  اجلهات 
وجه اخلصوص مرحلة العد الفعلي للسكان واملعيقات والتحديات يف 
العمل ال سيما القدس، إضافة إلى العجز املتبقي يف موازنة التعداد، 

وقد حضر االجتماع )28( ممثاًل عن )22( مؤسسة دولية.

8.4	اللجان	االستشارية
اللجنة	االستشارية	لإلحصاءات	االقتصادية

ناقشت اللجنة خالل العام 2017 عدداً من املواضيع املتعلقة بتحديث 
البعثات  إلى  استناداً   2015 للعام  القومية  للحسابات  األساس  سنة 
الفنية والتوصيات الدولية يف هذا املجال، السيما أن بيانات احلسابات 
القومية تعتمد العام 2004 كسنة أساس.  كما ناقشت اللجنة دراسة 
صادرة عن البنك الدولي حول الوصول إلى األسواق، وعرضاً من خالل 
سلطة النقد الفلسطينية حول قيمة النقد خارج البنوك وتوزيعه على 
افتراضات  مناقشة  إلى  إضافة  إلى  إضافة  االقتصادية،  القطاعات 
للعام  االقتصادية  للتنبؤات  إعدادها  مت  التي  االقتصادية  السياسة 

للتنبؤات. احملتملة  والسيناريوهات   ،2018

جانب من االجتماع مع املانحني حول التعداد 

جانب من اجتماع اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية
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الفصل الخامس

المسؤولية االجتماعية

51 التقرير السنوي 2017



52

انطالقاً من إميان اجلهاز باملسؤولية االجتماعية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من املهام الرئيسية التي يقوم بها، نفذ اجلهاز خالل 
العام 2017 عدداً من األنشطة االجتماعية التي تأتي يف سياق تعزيز التفاعل مع قضايا املجتمع احمللي.

المسؤولية االجتماعية

الفصل الخامس

1.5	حملة	»تبرعوا	بفائض	ما	لديكم«
السنوية  احلملة   ،2017 العام  خالل  اجلهاز،  نّفذ 
األسر  مساعدة  بهدف  لديكم«،  ما  بفائض  »تبرعوا 
موظفي  الفائض عن حاجة  احملتاجة، حيث مت جمع 
اجلهاز من املالبس واألحذية وغيرها، وتسليمها إلى 
وزارة التنمية االجتماعية لتتولى بدورها توزيعها على 
احلملة خالل  هذه  تنظيم  مت  وقد  احملتاجة.   األسر 
شهر رمضان املبارك، ومت خاللها جمع أكثر من )100( 
العمرية. الفئات  ملختلف  واألحذية  املالبس  من  طرد 

2.5	حملة	التبرع	بالدم
بالدم  للتبرع  حملة   ،2017 العام  خالل  اجلهاز،  نّفذ 
املوظفني،  أقارب  العديد من املرضى؛ سواء من  لصالح 
أو من املواطنني عامة، وذلك يف العديد من املستشفيات 
واملراكز الصحية، السيما مستشفى النجاح، وبنك الدم 

الوطني.

ويبني اجلدول اآلتي عدد األنشطة والفعاليات التي نفذها اجلهاز يف إطار املسؤولية االجتماعية خالل الفترة 2017-2010.
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63476732

حملة تبرعوا 
بفائض ما لديكم
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جانب من الفعاليات 
التضامنية مع االسرى
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الفصل السادس

حصـاد العـام 2017
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الفصل السادس

2.6	املسوح	امليدانية
بسبب تركز جهد اجلهاز خالل العام 2017 بشكل أساسي على تنفيذ 
مشروع التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، واقتصر برنامج 
اجلهاز على تنفيذ املسوح األساسية يف كل الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حيث مت تنفيذ مسوح القوى العاملة، األسعار، الفنادق، إنفاق واستهالك 
األسرة، معاصر الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة، املسوح االقتصادية،ـ 
ومسح النقل خارج املنشآت، إضافة الى مسح االستثمار األجنبي ومسح 

البلديات اللذان مت تنفيذهما لصالح جهات خارجية.

3.6	التدريب	والتأهيل
االستثمار  باعتباره  البشري  بالعنصر  بالغاً  اهتماماً  اجلهاز  يولي 
تأهيل  على  باستمرار  يحرص  املنطلق  هذا  ومن  للمؤسسة،  احلقيقي 
وإكسابهم  مهاراتهم  بهدف صقل  املجاالت  املوظفني يف شتى  وتدريب 
مخلص  يلي  وفيما  العمل،  جوانب  مختلف  لتطوير  الالزمة  اخلبرات 
باألنشطة التدريبية التي شارك فيها موظفو اجلهاز خالل العام 2017:

حصـاد العـام 2017

%99.3

 103
بيانات صحافية

 32
تقريراً إحصائياً

 11
تأهيل بيانات 

لالستخدام العام

 146
ً مخرجا

3
 مخرجات خاصة 
باإلدارة العامة 

للتخطيط والتطوير.

 101
مخرج خاصة باإلدارة 
العامة لإلحصاءات 

االقتصادية.
 19

مخرجاً خاصة باإلدارة 
العامة لإلحصاءات 

االجتماعية والسكانية.

 16
مخرجاً خاصة باإلدارة 

العامة لإلحصاءات 
7 اجلغرافية.

مخرجات خاصة 
باإلدارة العامة للسجالت 

واملراقبة اإلحصائية.

جانب من التدريب على املسوح

2017 1.6	الرزنامة	اإلحصائية للعام	 اإلحصائية	 الرزنامة	 تضمنت	
اآلتي النحو	 على	 موزعة	 مخرجًا،	 	)146(

املخرجات	 هذه	 توزيع	 يلي	 وفيما	
اإلحصائية: اإلدارات	 حسب	

نسبة	 بلغت	 فقد	 املعطيات،	 لهذه	 ووفقًا	
اإلحصائية	 املخرجات	 بإصدار	 االلتزام	
 2017 للعام	 اإلحصائية	 الرزنامة	 وفق	
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1.3.6 التدريب الداخلي:
· دورتان تدريبيتان شارك فيهما )62( موظفاً من اجلهاز.	
· )9( ندوات داخلية شارك فيها )289( موظفاً.	

2.3.6	التدريب	الوطني
موزعة  الوطني،  املستوى  على  نشاطاً   )33( بـ  اجلهاز  من  موظفاً   )73( التحق 

كاآلتي:
· )16( دورة تدريبية شارك فيها )49( موظفاً.	
· )6( ورش عمل شارك فيهما )8( موظفني.	
· )11( مؤمتر شارك فيها )17( موظفاً، ومت فيها تقدمي )6( أوراق عمل.	

3.3.6	التدريب	اخلارجي
التحق )232( موظفاً من اجلهاز و)9( موظفني من الوزارات واملؤسسات بـ )139( 
نشاطاً تدريبياً خارجياً.  وقد تنوعت هذه األنشطة ما بني دورات تدريب )27(، 
 ،)9( دراسية  وزيارات   ،)14( ومؤمترات   ،)40( عمل  وورش   ،)41( واجتماعات 

ومهمات عمل )7(، إضافة إلى بعثة فنية.

4.3.6	البعثات	الدراسية:
استكمل اجلهاز، خالل العام 2017، ابتعاث اثنني من موظفيه ملنحة البكالوريوس، 

واثنني آخرين ملنحة املاجستير.

جوانب من أنشطة 
تدريبية داخلية



58

5.3.6	التدريب	اإللكتروني	عن	بعد:
شارك )22( موظفاً من اجلهاز يف )17( نشاطاً تدريبياً إلكترونياً عن بعد خالل العام 2017.

6.3.6	االستشارات	الفنية:
مت ابتعاث )3( من موظفي اجلهاز كخبراء يف )3( مهمات استشارية فنية خارجية لبعض املؤسسات اإلحصائية العربية.

يوضح اجلدول اآلتي عدد األنشطة التدريبية التي نفذها اجلهاز خالل الفترة من 2017-2010.

20102011201220132014201520162017النشاط

14139467112التدريب الداخيل

3518241016332933التدريب الوطني

54776372709258139التدريب الخارجي

010126317التدريب اإللكرتوين عن بعد

310500243االستشارات الفنية

1922272110674البعثات الدراسية

محلية  مؤمترات  يف  عمل  أوراق 
رجية خا و

435662511

4.6	زّوار	اجلهاز
يف إطار بحث وتعزيز أفق التعاون، زار اجلهاز، خالل العام 2017، عدٌد من 
الشخصيات والبعثات الرسمية، فقد مت استقبال البعثة السنوية لصندوق 
النقد الدولي، والبعثة السنوية ملنظمة العمل الدولية لتقصي احلقائق حول 
أوضاع العمال الفلسطينيني، وبعثة التقييم اخلارجية لبرنامج عمل اجلهاز 
2015-2017، كما مت استقبال كلٍّ من السيد عمار العكر/رئيس مجموعة 
الصيني،  والسفير  النرويجي،  املمثل  من  وكل  الفلسطينية،  االتصاالت 
والسفير الهندي، وممثل اليونيسيف، وممثل صندوق النقد الدولي، ومديرة 
وخلود  اإليطالي،  التعاون  يف  اجلندر  وحدة  ومسؤولة  اإليطالي،  التعاون 
عساف/رئيس حترير وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، ود. حنا عيسى/أمني 

عام الهيئة اإلسالمية املسيحية حلماية املقدسات يف القدس.

زيارة مجموعة من الطلبة للترويج ملشروع  ترشيد 
الطاقة واحلفاظ على البيئة

زيارة طالب جامعة اإلستقالل

زيارة رئيس بلدية البيرة
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التوجهات اإلستراتيجية العامة للجهاز 

لألعوام 2022-2018

الفصل السابع

استناداً إلى جتربة اجلهاز بتطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2014-2018 عن األعوام 2016-2014، 
توجهات  إلى  إضافًة  الوزراء،  من مجلس  املعتمدة   )2022-2017( لألعوام  السياساتية  والتدخالت  األولويات  إلى مصفوفة  واستناداً 

اجلهاز 2015-2017، فيما يلي التوجهات اإلستراتيجية التي مت بناًء عليها إعداد اإلستراتيجية 2022-2018:

حوسبة 
اإلجراءات اإلدارية 
باستخدام تقنيات 

حديثة وآمنة.

بناء سجل 
أعمال إحصائي بالتعاون 

مع كافة الشركاء.

تطوير بناء ومأسسة 
السجالت اإلدارية واملركزية عن طريق 

تطوير السجالت القائمة وحتديثها، وبناء 
سجالت جديدة بالتعاون مع املؤسسات 
املعنية وذلك بهدف زيادة االعتماد عليها 
يف احلصول على البيانات، وتعزيز قدرات 
املؤسسات الوطنية يف تطويرها ألغراض 
إحصائية لضمان التكامل بني السجالت 

اإلدارية وبرنامج اجلهاز.

مواكبة 
اجلهود الدولية 

واإلقليمية يف إنتاج ورصد 
البيانات اإلحصائية حول 

مؤشرات التنمية املستدامة 
.2030

تطوير 
وتعزيز بناء نظام املراقبة 

اإلحصائي الوطني لتوفير قاعدة 
بيانات تشمل مؤشرات اخلطة 
الوطنية مبا فيها من مؤشرات 

التنمية املستدامة 2030.

مأسسة وتطوير 
النظام اإلحصائي الوطني 

عن طريق تنظيم وتعزيز العمل 
بني اجلهاز وباقي مكونات 

النظام اإلحصائي الوطني لتوفير 
احتياجات املستخدمني وإيجاد 
عالقات شراكة مع املؤسسات 
احلكومية واجلامعات ومراكز 

األبحاث.
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تعزيز وتطوير 
القدرات الفنية واإلدارية نحو 

مزيد من الكفاءة والفاعلية، مع التركيز 
على تنمية قدرات القوى البشرية العاملة يف 

مجال تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة وتعزيز 
الطواقم العاملة من حيث العدد واملعرفة، 

وتوفير البنى التكنولوجية الالزمة وذلك ملواجهة 
التحول املضطرد جتاه زيادة االعتمادية على 
هذا املجال من التصميم للنشر والتعامل مع 

التغذيات الراجعة من قبل املستخدمني.

تطوير 
وتطبيق اإلطار 

الوطني لضمان تطبيق 
متطلبات اجلودة بشكل 
عام وجودة اإلحصاءات 

بشكل خاص.

االستمرار يف تنفيذ 
التعدادات يف مختلف املجاالت 
وفقاً للمعايير الدولية واإلسناد 
الزمني لتنفيذها بالتعاون مع 

مكونات النظام اإلحصائي الوطني، 
واستغالل بيانات التعدادات يف 

النشر وترويج البيانات.

استمرار 
االلتزام بقياس مدى 
رضى املستخدمني. االستمرار 

يف إدماج املعايير 
الدولية حلقوق اإلنسان 

الواردة يف املواثيق 
واملعاهدات الدولية ضمن 

اإلحصاءات املنتجة.

االستمرار يف 
االستجابة ملتطلبات العدالة 
والنوع االجتماعي يف عملية 

إنتاج ونشر اإلحصاءات.

االستمرار 
بااللتزام بتوفير متطلبات 
املعايير الدولية اخلاصة 
باملؤشرات اإلحصائية.

تنويع أساليب 
نشر البيانات وسهولة 

احلصول عليها والعمل لزيادة 
استخدامها يف كافة املجاالت 

وتعزيز وتطوير آليات وسياسات 
نشر ترويج البيانات اإلحصائية 

ملختلف شرائح املجتمع.

االستمرار 
يف استخدام وتطوير 

التقنيات احلديثة يف جمع 
البيانات وتوفير قواعد البيانات 
اإلحصائية ألغراض التخطيط 

وصنع السياسات.
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اإلحصاء في صور
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اجتماع مع شركة االتصاالت الفلسطينية

توزيع جدول الدروس على الطلبة خالل احلمله االعالمية للتعداد

 اجتماع اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني ومكتب متثيلالفنانة آالء حمد ترسم جدارية التعداد يف الرام
دولة فلسطني مع مكتب التعداد االمريكي يف واشنطن

محل أزهار الوردة احلمراء يف رام اهلل يوزع الورود على موظفي التعداد

موظفي اجلهاز يف حملة التضامن مع االسرى

جانب من مشاركة اإلحصاء يف مؤمتر الشبابي العربي التطوعي االول 

تسليم شهادات التخرج ملوظفات اجلهاز املشاركات يف برنامج التدريب 
الدولي الحصاءات النوع االجتماعي برعاية اإلحصاء السويدي

اجتماع رئيس اجلهاز مع املدراء واملساعدين واملشرفني

توثيق العمل على التعداد يف غزة

Meeting of PCBS and the Representative 
Office of Palestine with the United States 
Census Bureau in Washington, D.C., USA

A Meeting between PCBS and Palestine 
Telecommunications Group (PalTel)

Distributing weekly class schedule 
templates on school students during Census 

Media Campaign

Documenting Census Phases in Gaza

Artist Alaa’ Hamad drawing the Census 
Mural in Al-Ram

“Red rose” Flower Shop in Ramallah gives roses to 
Census Staff

Pcbs’ Staff in Solidarity with the 
Detainees in Israeli Jails

Handing out Certificates to Participants in ITP in Gender 
Statistics Sponsored by Statistics Sweden

PCBS Participation in the 1st Arab Youth 
Volunteering Conference

A Meeting of the PCBS President with Census Directors, 
and their Assistants and Supervisors
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It is my pleasure to present to you the annual report of the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS) for the year 2017. The report sheds light on this year’s milestones and 
achievements.

The year 2017 was very active and mostly marked by the implementation of the third 
Population, Housing and Establishments Census, which is implemented every ten years. 
Efforts focused on preparing and executing the different phases of the project including 
maps updating, delineation of enumeration areas, and the actual count of the population, 
which commended on 1st December 2017. Modern technology supported different data 
collection phases, as PCBS introduced for the first time the use of tablets and geographic 
information systems (GIS).
     
The second milestone was the implementation of the Census of Palestinian Refugees in 
Palestinian camps and gatherings in Lebanon. With this Census, PCBS exercised its role 
to provide statistical data about Palestinians in all of their places of residency, as per the 
General Statistics Law 2000. This Census was the first to target Palestinian refugees in 
the diaspora and it played a key role in reflecting their dire situation while providing an 
essential tool to improve their living situation. The Census in Lebanon covered 12 camps 
and 156 Palestinian gatherings outside the boundaries of the camps.

Third milestone was hosting the ninth meeting of the United Nations High Level Group 
(HLG-PCCB) for Partnership, Coordination and Capacity-building in Statistics for the 2030 
Agenda on Sustainable Development Goals (SDGs). HLG-PCCB comprises 23 member 
states, represented by the presidents and heads of their statistical offices on regional 
basis. It also comprises representatives of the United Nations Statistics Division (UNSD), 
and the Economic and Social Committee for Western Asia (ESCWA) as well as the 
Partnership in Statistics for Development in the Twenty First Century (PARIS21) and the 
Islamic Conference Organization. Palestine, Morocco and Iraq were selected to represent 

Foreword
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the Arab area on the team. Hosting this event is a key achievement for Palestine at the 
international level.

The report also covers important achievements including: The certificate of “Committed 
to Excellence”  granted by the European Foundation for Quality Management (EFQM). 
PCBS also prepared the National Strategy for Development of Official Statistics (NSDS) 
2018-2022. Furthermore, an external Midterm Review mission visited PCBS to assess 
its statistical program in the period from 2015 to 2017. At the institutional level, PCBS 
pursued its institutional building and establishment of local, regional and international 
networks and relations. It also focused on its social responsibility.

PCBS is empowered by its management philosophy that is based on team work and 
continuous efforts for excellence and innovation. With this mindset, it confronts all 
obstacles and challenges with more perseverance. It further enjoys the trust and support 
of the Palestinian leadership represented by His Excellency, President Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen) and His Excellency, the Prime Minister, Dr. Rami Hamdallah as well as PCBS 
Advisory Council for Official Statistics and all government, private and international 
organizations together with partners and donors.

In the end, we hope that our work will have a positive impact on our path toward 
state building and that our efforts will culminate in further achievements so that the 
Palestinian Central Bureau of Statistics can become a model to follow at local, regional 
and international levels and a cornerstone for the building of our state.

Ola Awad
President of PCBS

February 2018
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Executive Summary

The 2017 annual report is composed of eight chapters, which cover the key phases 
and milestones of the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). The First 
Chapter is dedicated to the main event, which is the Population, Housing and 
Establishments Census 2017.

The Second Chapter covers a number of milestones: The Population and Housing 
Census in Palestinian refugee camps and gatherings in Lebanon, the first 
comprehensive census of refugees in the Diaspora. The Census responded to 
the role of PCBS to provide data on Palestinians in all of their places of residency. 
Moreover, Palestine hosted the ninth HLG-PCCB for 2030 SDGs Agenda, which 
promoted the status of the State of Palestine and PCBS at the international level. 
Additionally, efforts were geared to apply the European Model of Excellence as 
PCBS was awarded the Certificate of Committed to Excellence (C2E). This certificate 
portrays PCBS endeavors to upgrade the quality of its operations. On another note, 
Palestine handed over the presidency of the International Association for Official 
Statistics (IAOS) to Mexico after a presidency term of two years. The handing 
over took place in the International Statistical Institute (ISI) – 61st World Statistics 
Congress,  in Marrakesh – Morocco mid-July 2017.

The Third Chapter covers institutional building efforts including the external 
evaluation mission to assess PCBS activities in 2015-2017. It also addresses the 
preparation of the National Strategy for Development of Official Statistics (NSDS) 
2018-2022 and monitors the progress of the NSDS 2014-2018. This includes 
developing of the Statistical Business Register and use of modern technologies in 
data collection.

The Fourth Chapter covers partnerships and relations between PCBS and local, 
regional and international users presenting different agreements and MoUs 
concluded for the purpose of building the capacities of the national statistical 
system and promoting the  users-producers dialogue. It also covers relations with 
the media and technical missions hosted to enhance capacities in different areas. 
Furthermore, it sheds light on relations with donors and the Core Funding Group 
(CFG) as well as specialized advisory committees. As for Chapter Five, it narrates 
the social activities undertaken by PCBS as part of its social responsibility.
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Chapter Six is a summary of 2017 activities covering the statistical calendar 
and progress achieved in submitting field surveys within the proposed time 
frame. The calendar for 2017 focused on periodic surveys since the census 
activities occupied most of the year. It also included training activities to build 
the capacities of PCBS staff. Additionally, it covers visits of Arab and foreign 
delegates and figures to PCBS premises. Chapter Seven addresses the strategic 
directions for the years 2018 to 2022. Finally, Chapter Eight covers in photos the 
activities and events of the year.
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PCBS Advisory Council for Official Statistics 2017
The Advisory Council for Official Statistics is a national advisory council, presided by His Excellency the 
Prime Minister. It benefits from the membership of representatives of the public, civil and private sectors 
as well as scholars with high expertise. The Council is a key supporting body to help PCBS fulfill its missions 
in the best manner possible. It holds two regular meetings a year to receive updates on PCBS conduct 
of business and overcome obstacles and problems. It also discusses key issues in need of its advice and 
guidance.

PCBS Advisory Council for Official Statistics 2017

Meeting of the 
PCBS Advisory 

Council for 
Official Statistics 

2017
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OrganizationTitleName
Ministry of HealthDeputy MinisterDr. Asaad Al-Ramlawi
Ministry of FinanceDirector General of Customs, Excise and VATLoay Hantash
Ministry of LaborDirector of Policies and Projects DepartmentNazeeh Arman
Ministry of Local GovernmentDeputy Minister for Districts’ AffairsAbdelkareem Sadr
Ministry of Women’s AffairsDeputy MinisterBassam Al-Khateeb
Ministry of CultureDeputy MinisterAbdelnasser Saleh
Ministry of InteriorDirector General of Civil Affairs – West BankEmad Shanan
Ministry of Education and Higher EducationDirector General of Educational PlanningDr. Ma’mon Jaber
Ministry of AgricultureDeputy MinisterEng. Abdallah Lahlouh
Ministry of National EconomyDirector General of Economic Policies and StudiesAzmi Al-Haj Ahmad

Ministry of Social DevelopmentDeputy Minister of Planning and Administrative 
DevelopmentDawoud Al-Diek

Palestinian Investment Promotion AgencyChief Executive Officer Haytham Al-Waheidi
An-Najah National UniversityHead of Department of StatisticsDr. Ali Barakat
Palestinian Monetary AuthorityDeputy GovernorDr. Shehadah Hussein
Palestinian Economic Policy Research Institute 
“MAS”Director GeneralDr. Nabeel Qassis

Palestinian Engineers AssociationDirector GeneralEng. Nadi Eliyan
Federation of Palestinian Chambers of CommercePublic Relations OfficerAkram Hijazy
Palestinian General Federation of Trade Unions - 
Gaza

Head of General Trade Union of Workers in Health 
Services - GazaSalamah Abu Zeiter

Palestinian Food Industries UnionChair of the BoardBassam Walweel
General Union of Palestinian WomenSecretary GeneralMuna Al-Khalili
Palestinian Banking AssociationStudies and Research DepartmentMuntaha Ibraheem Akram
Palestinian NGO’s NetworkMember of Coordinating CommitteeSami Khader
Palestinian NGO’s NetworkMember of Coordinating CommitteeDoa’ Qurei’
Higher Council of Youth and SportsDirector General of Establishments Marwan Wishahi
Palestinian Initiative for Promotion of Global 
Dialogue and Democracy “MIFTAH”Executive DirectorDr. Leila Feidi

Arab World Research and Development Center 
“AWRAD”Director GeneralDr. Nader Saeed

Al-Aqsa University--

Palestinian General Federation of Trade Unions – 
West BankAdministrative and Financial OfficerLeila Al-Shaar

Palestinian Central Bureau of StatisticsAssistant Under-secretary for Administrative, 
Financial and IT AffairsSufian Abu Harb

Palestinian Central Bureau of StatisticsAssistant Under-secretary for Statistical AffairsEnayah Zeidan

Palestinian Central Bureau of StatisticsAssistant Under-secretary for Planning, 
Development and International Relations AffairsLoay Shehadeh

Palestinian Central Bureau of StatisticsSecretary of CouncilAyman Dweikat

Membership of the Advisory Council for Official Statistics 2017:

President of the Council
Dr. Rami Hamdallah

Prime Minister

Secretary General
Ola Awad

PCBS President



12

PCBS Council 2017

PCBS Council is vested with the formulation 
of policies and general directions and 
ratification of plans. The Council was 
formed to expand the circles of decision 
making at PCBS and promote participatory 
administration. The Council is formed at the 
beginning of each year with membership of 
PCBS Directors General and other members, 
with the status of “observers.” It holds 
regular monthly meetings.

Composition of PCBS Council 2017

Ms. Ola Awad
PCBS President

Chair of the Council

Ms. Inaya Zidan
Assistant Under-secretary for 

Statistical Affairs

Mr. Amjad Harb
Acting Director General of 

Information Systems

Mr. Sufian Abu Harb
Assistant Under-secretary for 
Administrative, Financial and 

IT Affairs

Mr. Dr. Saleh Kafri
Director General of Economic 

Statistics

Mr. Loay Shehadeh
Assistant Under-secretary for 
Planning, Development and 

International Relations Affairs

Mr. Jawad Alsaleh
Director General of Social and 

Demographic Statistics
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Mr. Marwan Barakat
Acting Director General of Area 

Statistics

Mr. Khaldan Radwan
Director General of 

Southern Governorates 
Affairs

Mr. Nayef Abed
Director General of 

Standards, Methodologies 
and Quality

Mr. Khaled Abu Khaled
Director General of 

Censuses

Mr. Raed Samarah
Director General of 

Fieldwork

Mr. Mohammad Al-Omari
Director General of Planning and 

Development

Mr. Mustapha Khawaja
Director General of Registers and 

Statistical Monitoring

Ms. Haleema Saeed
Director General of 

International Relations 

Mr. Khaled Daraghmeh
Head of Census Needs 

Mobilization Committee

Mr. Mahmoud Abdelraman
Director General of Area 

Statistics 

Mr. Mohammad Qalalwa
Technical Advisor to PCBS 

President

Ms. Amal Jaber
Director General of Statistical 

Training

Mr. Simreen Mahamdah
Acting Director General of 

Fieldwork

Mr. Hisham Ali
Director General of 
Administrative and 

Financial Affairs

Ms. Amineh Khaseeb
Director of National 

Accounts Department/ 
Observer



14
Al-Tahaddi School (5) - Bethlehem
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Chapter One

 Population,
 Housing and

 Establishments
Census 2017
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State of Pales�ne
Pales�nian Central Bureau of Sta�s�cs

Popula�on, Housing & 
Establishments Census 

Chapter One

 Population, Housing and
Establishments Census 2017

The Population, Housing and Establishments Census 2017 
was implemented using modern technologies and GIS for the 
first time. Data collection was tablet-supported with special 
applications developed to cover the different phases of the 
census: delineation, listing, and population actual count.

1.1 Phases of the Census

I. Preparatory Phase:
Official decisions relevant to the implementation of the Census 
were made and followed by the appointment of National Director 
of the Census. During this phase, consultations were made 
with ministries and other institutions and data users to identify 
priorities and reach national consensus on the contents of the 
Census 2017. Furthermore, technical missions were received 
and sent for technical training on the use of GIS and tablets. 
Additionally, the census organizational structure and necessary 
committees were established. Then, maps were updated and 
questionnaires, manuals and different plans were prepared. 
Support plans were developed to assess the number of workers 
needed and a pretesting pilot census was conducted in 2016. This 
phase spanned the period from January 2015 till June 2017.
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1 2 3

II. Fieldwork
This phase included three parts:

Listing and numbering:Delineation of enumeration areas: Actual population count: 

special marks were placed to 
identify the boundaries of every 
enumeration area delineated 
in the process. This was 
implemented in the period from 
15th July till 7th August 2017.

all buildings, housing units 
and establishments were 
delineated and numbered 
for the purpose of data 
collection from 16th 
September till 31st October 
2017.

this is the peak of the census 
activities during which all 
households in Palestine 
were counted. The teams 
were deployed in the period 
from 1st December till 24th 
December 2017 for this 
phase, which was followed by 
a post-enumeration survey 
in January 2018 to verify the 
reasons for lack of coverage

Tulkarim

Jenin

Khan 
younis

Tubas

Nablus

Gaza

Salfit

Hebron

Dir 
elbalah
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III. Preparation and Dissemination of Data

During this phase, data was processed, codified, tested, 
tabulated and published. This process spans the period from 
November 2017 till end 2018.

Key achievements in 2017
• Completion and assessment of pilot census with publication 

of report;
• Continuation of discussions with international organizations 

for fundraising purposes
• Introducing final amendments to the questionnaires, 

training guides and e-applications based on the findings 
and recommendations of the pilot census.

• Finalization of maps updating and field testing of the 
updated maps against aerial photos of 2016.

• Division of localities into enumeration areas on the maps.

1.2 Census Milestones 2017
By end of March 2017, Census activities escalated, most 
importantly for:

1- Selection and Training of Census Directors and 
Assistants in the Governorates:

 The National Director of the Census issued in March 
2017 a decision to appoint Census Directors and their 
Assistants in all governorates. A central training was 
held for the team in Ramallah in the period from 4th to 
22nd May 2017.

Pilot Census Implementation

Training 
of Census 

Directors and 
their Assistants

Preparation of Tablets for Use in Census Phases
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2- Selection and Training of Supervisors:

 Supervisors were selected nation-wide to cover the first phase of the Census, the delineation 
of enumeration areas. PCBS made sure of selecting experienced and qualified teams to lay the 
foundation of the subsequent phases. Priority was given to individuals who had previously worked 
as survey supervisors with PCBS. The team received training from 17th June to 6th July 2017.

3- Selection and Training of Crew Leaders

 A group of Crew Leaders was appointed in all governorates to implement the second phase of the 
Census, i.e. the listing and numbering of buildings, housing units and establishments. Their training 
took place from 19th to 31st August 2017.

4- Data validation

 Parallel to data collection from the field during the listing and numbering phase, data was validated 
on a daily basis upon transfer to census head-quarter management system. Instructions were issued 
to address and correct errors after field checking. Accumulative data files of buildings, housing units 
and establishments were verified, to ensure their consistency and coverage. 

Tulkarim

Rafah Jericho

BethlehemTraining 
of Field 

Supervisors

Training 
of Field 

Observers
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5- Selection and Training of Enumerators

A team of enumerators was appointed to conduct the actual count of population and received training 
from 11th to 22nd November 2017.

التعداد العام يوفر 

املعلومات التي نبني عليها 

خططنا لتطوير بلدنا، ويساعدنا 

على حتديد مقدار حاجتنا 

للمدارس واملستشفيات وشبكات 

الكهرباء واملياه والطرق 

وغيرها الكثير

من 
خالل التعداد 

سنتعرف على عدد 

سكان دولة فلسطني ، 

وعدد املباني 

واملنشآت.

التعداد أضخم 

عملية إحصائية يتم 

تنفيذها على مستوى 

الوطن.

ينفذ التعداد 

العام  كل عشر 

سنوات.

يبدأ العد الفعلي للسكان في

١ / ١٢ / ٢٠١٧ 

وينتهي في

٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ 

2017
www.pcbs.gov.ps

/PCBSPalestine

 1800 300 300

على الرقم املجــــاني اخلــــاص بالتــــــعداد:للتواصل واالستفسار باإلمكان االتصال 

واملساكن  واملنشآتالتعداد العام  للسكان 

ماضي وحاضر ومستقبلأنت المواطن والوطنأنت لست رقم

1
24

12
12 2017

2017

إنطالق املرحلة امليدانية الثالثة للتعداد العام  للسكان 

واملساكن واملنشآت  2017  

مرحلة العد الفعلي للسكان

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2017 

بيــــان رقم )03(

1800300300 للتواصل واالستفسار باإلمكان االتصال على الرقم املجاني اخلاص بالتعداد: 

أختي املواطنة .... أخي املواطن ....  

تعترب مرحلة عد السكان املرحلة الرئيسية يف التعداد العام، ويأيت تنفيذها بعد استكامل تنفيذ املراحل التحضريية )مرحلة الحزم والحرص والرتقيم(، وسيتم 

تنفيذ هذه املرحلة خالل الفرتة من 01-2017/12/24، حيث ستقوم طواقم التعداد بزيارة كافة األرس الفلسطينية لجمع البيانات اإلحصائية حول أفراد 

األرسة وخصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية وظروفهم املعيشية، وذلك باستخدام األجهزة اللوحية »التابلت«.  ونتطلع اىل تعاونكم مع فريق 

التعداد من خالل:

• 	

قاً بالبيانات املطلوبة وتسليمه ملوظف التعداد عند زيارة األرسة.
تعبئة االستبيان التذكريي الذي تم تسليمه لألرسة ساب

• 	

م بالبيانات الدقيقة.
منح موظفو التعداد القليل من وقتكم لإلجابة عىل أسئلتهم، وتزويده

أختي املواطنة .... أخي املواطن ..... من سيشمله التعداد؟

يشمل التعداد العام كل من تواجد عىل أرض دولة فلسطني ليلة 2017/12/01

• 	

الفلسطيني، بغض النظر عن نوع الوثيقة التي يحملها.
• 	

حملة الجنسيات األخرى املتواجدين يف فلسطني سواء للزيارة أو اإلقامة.
• 	

أفراد األرسة املتواجدين خارج فلسطني بصفة مؤقتة وملدة أقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد أو لقضاء بعض األعامل أو 

السياحة أو الزيارة أو العمرة او العالج أو ألي سبب آخر، كام يشمل ذلك الطلبة الذي يدرسون يف الخارج بغض النظر عن فرتة التغيب يف الخارج

أختي املواطنة .... أخي املواطن .... ماذا نستفيد من التعداد؟

سيوفر التعداد العام كنزاً معلوماتياً شامالً حول السكان الفلسطينيني وخصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية وغريها من املؤرشات التي تعكس 

الواقع الفلسطيني وتقيس التغريات التي طرأت عىل مدار السنوات العرش املاضية، لتشكل حجر األساس يف التخطيط السليم للمستقبل استناداً عىل 

بيانات إحصائية دقيقة، تسهم يف توجيه الخدمات الصحية والتعليمية واملشاريع االقتصادية ومشاريع البنية التحتية، مبا يدفع عجلة التنمية يف فلسطني 

ء بالبيانات الدقيقة لتساهموا يف بناء املستقبل.
يف مختلف املجاالت.  فال ترتددوا باإلدال

أختي املواطنة .... أخي املواطن....  بيانات التعداد سرية ومكفولة بالقانون

يلتزم الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالحفاظ عىل رسية البيانات الفردية التي يتم جمعها، ويكفل ذلك قانون اإلحصاءات العامة لعام 2000، ويؤكد 

الجهاز عىل أن استخدام هذه البيانات هو فقط لألغراض اإلحصائية، وأن نرشها يكون ضمن جداول إحصائية إجاملية ال تتضمن معلومات شخصية، 

رضورة التأكد من هوية الباحث امليداين قبل اإلدالء بأي بيانات، حيث أن جميع طواقم التعداد يحملون بطاقات تعريفية صادرة عن 
ونهيب باملواطنني ب

الجهاز تعلق عىل الصدر وتحتوي عىل صورة شخصية، واالسم، ورقم الهوية واملسمى الوظيفي، وموقعة من املدير الوطني للتعداد. 

شاكرين لكم حسن تعاونكم مع الفريق الوطني املكلف بتنفيذ التعداد

ومعًا وسويًا لنبني الوطن

www.pcbs.gov.ps  
 

 
   /PCBSPalestine

أنت لست رقم ... أنت المواطن ... والوطن ... ماضي ... وحاضر ... ومستقبل ...

عال عوض

رئيس اجلهاز/املدير الوطني للتعداد

1.3 Census Media Campaign
 A media plan was developed for every phase of the census identifying the mechanisms and 

stakeholders cooperating in the media campaign in its different stages. Printed and audio-visual 
materials were prepared and shared with different outlets. For this purpose, a central media office 
was set up to manage the campaign and was supported with thirty media coordinators and assistants, 
who received the necessary training and worked to cover all governorates in the West Bank and 
Gaza Strip. 

Al-qudsQalqilia
Training of 
Census’s 

Enumerators

Training 
of Media 

Coordinators

Meeting with Media Coordinators in Gaza Strip

Census Media 
Materials - 

Media Campaign
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1.4 Census Operations Rooms
To follow up on different phases and address 
problems and challenges while monitoring progress, 
a central operations rooms was established under 
the presidency of the National Director of the Census 
and with membership of the Executive Committee. 
The Operations Room met on a daily basis to monitor 
progress, identify needs and make necessary decisions. 
Three sub-rooms were also established in the following 
manner:
• Technical Operations Room: Responsible for 

technical monitoring of work and response to 
technical questions from training halls or the field. It 
also conducts a daily testing of databases to identify 
errors and issue technical instructions.

• ICT Operations Room: In charge of solving daily 
field problems related to tablets, applications, 
communication and transfer of data. It also handled 
updating of applications and subsequent procedures.

• Fieldwork Management Room: In charge of 
monitoring and supervising data collection in 
different phases and controlling the quality of data. 
It also monitored progress against the action plan, 
instructions and agreed upon methodologies.

Meetings in Field Operations Room

IT Operations Room

Meetings 
in Central 

Operations 
Room

1.5 Future Plan 2018
The following census-related activities are planned during 2018:
• Implementation of the post-enumeration survey in January 2018.
• Announcement of the preliminary and basic census findings in February 2018.
• Dissemination of data on all geographic levels.
• Preparation of analytical studies based on the Census data.
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North Gaza

Census activities in the Governorates

Jericho and 
Northern Valley

Dir el balah

Hebron

BethlehemRafah

GazaKhan Younis
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Nablus

JeninSalfit

Tubas

Ramallah & 
Al-bireh

Jerusalem
Tulkarem

Qalqilyia
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Chapter Two

Key Milestones
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High
Level 
Group
Meeting

“HLG-PCCB”

Key Milestones

2.1  Ninth Meeting of HLG-PCCB for 2030 SDGs Agenda
Palestine hosted a historic event, the ninth meeting of the 
United Nations High Level Group for Partnership, Coordination 
and Capacity-Building for the 2030 Sustainable Development 
Agenda (HLG-PCCB) from 6th to 9th November 2017. Sixteen 
states representing the countries of the world attended the 
meeting through the presence of heads of national statistical 
offices. The meeting was also attended by representatives 
of UNSD, PARIS21, ESCWA and the Organization of Islamic 
Conference as observers.

 
Chapter Two
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 Participation of Eng. Mousa Hadid, Mayor
 of Ramalllah, in the Reciption Ceremony in

Honor of the HLG-PCCB Delegation

 Field visit of HLG - PCCB delegations to Bethlehem

 Reception ceremony in honor of the participating
 delegations at the 9th Meeting of HLG - PCCB for

2030 SDGs Agenda

Reception Ceremony, 6th November 2017

PCBS organized on 6th November 2017 a 
reception ceremony at the Millennium Hotel 
in Ramallah in honor of the participating 
delegations. The ceremony was attended by 
representatives of ministries and government 
institutions as well as consular, and 
diplomatic missions and UN representatives. 
It began with a welcoming address by 
Eng. Mousa Hadid, Mayor of Ramallah, 
Ms. Ola Awad, President of PCBS and Mr. 
Stefan Schweinfest, Director of UNSD. The 
ceremony also included Palestinian folkloric 
performances. 

Meeting Activities, 7th – 8th November 2017

The meeting was officially inaugurated by His 
Excellency, the Prime Minister, Dr. Rami Hamdallah 
in his office in Ramallah on 7th November 2017. It 
was attended by PCBS President and the President 
of the Hungarian Statistical Institute, acting as 
assistant to the Head of the Team, and the Director 
of UNSD as well as presidents of national statistical 
offices taking part in the meeting. Dr. Hamdallah 
reiterated Palestine’s commitment to SDGs agenda 
not with standing the Israeli procedures, local 
context and limited resources. Later, the meeting 
moved to PCBS premises to discuss a number of 
issues related to partnership, statistical coordination 
and capacity building as well as monitoring of SDGs 
2030 indicators. In a side meeting, the National 
Sustainable Development Steering Committee, which 
is led by the Prime Minister’s Office, presented the 
efforts made by Palestine to localize the 2030 agenda 
into national policies, and sectoral strategies of 
Palestinian priorities. The meeting was attended by 
representatives of numerous UN agencies.

By the end of the meeting, the delegates visited 
Yasser Arafat’s tomb at the President’s headquarters 
and placed flowers on the tomb. They later visited the 
Palestinian Museum at Birzeit and attended Jerusalem 
Lives exhibition, which coincided with their visit.

Third Day, 9th November 2017

On the third day, the participants were invited on 
a touristic tour and visited United Nations Office of 
Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 
which updated them on Israeli violations against the 
Palestinian people. They also visited the Old City and 
touristic sites in Jerusalem including Al-Aqsa Mosque, 
the Dome of the Rock, and Buraq Wall. They met with 
the Governor of Jerusalem before visiting the Church 
of the Holy Sepulcher, where they met a representative 
of Jodeh Family, holders of the Church’s keys. Then, 
the delegation moved to Bethlehem to visit the 
Church of the Nativity before going to Beit Jala.
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2.2 Population, Housing and Establishments Census in Palestinian Camps 
and Gatherings in Lebanon

In 2017, the first census of Palestinian refugees in Palestinian Camps and 
Gatherings in Lebanon was conducted under the umbrella of Lebanese – 
Palestinian Dialogue Committee and with full partnership between PCBS and 
the Lebanese Central Administration of Statistics. The project received the 
full support of the Palestinian and Lebanese governments, manifested on the 
signature of a joint cooperation framework on 19th October 2016 to implement 
the census. The framework was signed by the Palestinian Prime Minister, Dr. 
Rami Hamdallah and the former Lebanese Prime Minister, Tammam Sallam.

The Census is part of PCBS role, stipulated 
prescribed by the General Statistics Law 
for the year 2000, relating to providing 
statistical data on Palestinians in all of 
their places of residency. It is particularly 
important in reason of lack of statistical 
data on the reality of the Palestinians in 
camps and localities in Lebanon. Statistics 
on their number and features and difficult 
living conditions are contradictory. The 
Census established official, accurate 
and comprehensive databases on 
Palestinian camps and gatherings in 
Lebanon to understand their distribution 
and sociodemographic and economic 
characteristics. It serves as a tool to gear 
discussions and formulate policies and 
plans to improve the living and health 
conditions of Palestinian refugees in 
Lebanon.
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Census Steering Committee

Launching Ceremony Census of the Palestinian Refugees in Refugee Camps and Gatherings in Lebanon  – Government Premises -Beirut

Support Frameworks
Support frameworks were formed to facilitate the implementation of the census and solve any problems. 
Technical and financial support was provided and a steering committee was established under the 
presidency of the Lebanese – Palestinian Dialogue Committee and with membership of PCBS, Embassy 
of Palestine in Lebanon and the Lebanese Central Administration of Statistics and a number of relevant 
ministries and organizations. An advisory panel was established with membership of UN agencies working 
in Lebanon. A joint Palestinian-Lebanese technical committee was established to implement the census

The Launching Census
An official launching ceremony was organized in the Lebanese government headquarters on 2nd February 
2017 and was attended by His Excellency the Lebanese Prime Minister, Saad Al-Hariri. Other attendants 
included the Palestinian ambassador to Lebanon, representatives of Palestinian factions, civil society 
organizations operating in Palestinian refugee camps in Lebanon and a number of ministers and government 
officials in addition to representatives of international organizations and the media.
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Field visits to Monitor Progress on Census Activities

Phases of the Census:
The census was implemented in 12 official camps in Lebanon and in 156 gatherings adjacent to or outside 
the camps. The phases included the following:

• Planning phase: During this phase, which 
started mid-2016 and continued till February 
2017, all official decisions were made 
and agreements and MoU’s were signed. 
Furthermore, organizational structures and 
committees were established and consultations 
with all stakeholders were initiated to address 
data users and identify priorities and to reach 
consensus on the contents of the census. 
Questionnaires, manuals and plans were 
prepared and financial and human resources 
were mobilized. 

• Preparation phase: In February and March 
2017, maps of the camps and localities were 
prepared and updated and later divided into 
enumeration areas prior to the pilot census. 

• Delineation Phase: In May 2017, fieldwork 
teams received the necessary training and 
delineated the enumeration areas in the camps

• Numbering and listing of buildings and 
housing units: In May 2017, buildings and 
housing units in camps and localities were 
listed and preliminary data was collected. The 
team comprised around 200 people including 
supervisors and observers.

• Actual population count: The actual count 
started on 17th July 2017 and continued till 
30th July 2017. The teams visited households 
to gather data on the families and their 
characteristics. The teams comprised around 
700 members including supervisors, heads of 
teams and enumerators.

• Post-enumeration Survey: In September 2017, 
a random sample of 41 enumeration areas 
was selected (representing 2.9% of the census 
population) to test and assess the level of 
coverage and inclusiveness of households and 
individuals in the census. The teams comprised 
around 30 members including supervisors and 
enumerators.

• Analysis and dissemination: During this phase, 
the quality of data was validated to ensure  it’s 
consistency and high quality. Open questions 
were also codified and edited and odd values 
were tabulated and tested to correct errors.
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Announcement of Census Preliminary Results: 
The announcement ceremony was organized on 21st December 2017 in the Lebanese 
government headquarters under the auspices of His Excellency the Lebanese Prime 
Minister, Saad Al-Hariri. It was attended by representatives of different Palestinian 
and Lebanese institutions and factions. 

Anounncement Ceremony Preleminary Results of the Census of the Palestinian Refugees 
in Refugee Camps and Gatherings in Lebanon  – Government Premises -Beirut
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Noticeable progress on sustainable development 
plan in 2017, mostly:

1- PCBS hosted the ninth meeting of HLG-PCCB on 
SDGs 2030 from 6th to 9th November 2017

2- Active participation in UN Forum on Global 
Data in South Africa, which produced the 
Global Cape Town Plan on the implementation 
of sustainable development agenda 2030.

3- Organization of first national technical 
workshop with 70 participants from the national 
team and sub-committees of the statistical 
monitoring system to integrate the indicators 
within the sectoral and cross-sectoral strategic 
plans.

2.3 SDGs 2030
To Complement its efforts to provide 
official statistical data, PCBS cooperates 
with national partners and other data 
producers to produce a comprehensive 
updated database for the SDG’s 
indicators. This is part of national team’s 
efforts to implement UN Sustainable 
Development Plan 2030. The team is led 
by a competent technical office, which 
merges and develops databases in the 
statistical monitoring system launched 
by PCBS in 2011. PCBS further keeps up 
with regional and international statistical 
forums and continued representing the Arab area in the United Nations High Level Group (HLG-PCCB) 
for Partnership, Coordination and Capacity-building in Statistics for the 2030 Agenda on Sustainable 
Development Goals (SDGs) and other sub-groups affiliated to this group, mainly UN Second Global Data 
Forum Program, to be held in UAE end of 2018. PCBS also adhered to the international initiatives and 
partnerships in statistical work, mainly as relates to SDG’s indicators. It also operates through regional 
platforms like the Arab League, Organization of Islamic Cooperation, ESCWA in addition to ongoing 
coordination with Arab statistical bureaus.

4- PCBS participation in the meetings of the 
national team and task forces on SDGs.

5- Linking indicators of sustainable development 
to the National Policy Agenda and sectoral and 
cross-sectoral strategies.

6- Ongoing assessment of the reality of SDGs 
indicators in Palestine regards their availability 
and measurement approaches and to provide 
baseline data, where possible.

7- Amendment of administrative records format 
and review of the questionnaires of the surveys 
to be implemented in 2018 to respond to the 
data needs of SDGs indicators.

National workshop for the National team and sub-team 
of the Statistical Monitoring System 

Seminar on SDGs
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2.4 EFQM
PCBS completed in 2017 all the requirements of the certificate of “Committed to Excellence (C2E)”, which 
is awarded by EFQM. Improved projects were introduced and assessed by resident experts in the first 
quarter of 2017. Furthermore, internal pilot assessments were implemented to ensure full readiness for 
the final evaluation prior to the award of C2E certificate.

The final evaluation was conducted by a certified 
international resident evaluator from EFQM on 11th May 
2017, and covered the following three projects:
• Performance indicators of the strategy indicators and 

achievement of quality goals.
• Dematerialization of administrative procedures.
• Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

Following the evaluation, PCBS was granted the C2E 
certificate, which represents a stepping stone toward 
enhancing quality at all levels. PCBS still endeavors to 
achieve the best results at local and international levels 
and to preserve sustainability in excellence to fulfill its 
mission in producing and disseminating official statistics 
of high quality using best statistical practices.

2.5 International Association for Official 
Statistics (IAOS).

PCBS participated in the 61st World Statistics Congress of 
the International Statistical Institute (ISI) in Marrakesh, 
Morocco in the period from 15th to 21st July 2017 with 
a delegation chaired by Her Excellency, Ms. Ola Awad, 
President of PCBS and IAOS. During the congress PCBS 
handed over the presidency of IAOS to the Mexican 
Statistical Bureau, which shall chair the Association during 
the years 2017-2019. Furthermore, PCBS President was 
elected member of the ISI Council for the years 2017-
2021. It should be noted that PCBS participated in several 
sessions in the congress and submitted work papers on 
several issues.

Meeting with EFQM Certified International 
Resident Evaluator

Participation in 61th World Statistics Congress of the 
International Statistical Institute (ISI) in Marrakesh, 
Morocco
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External Evaluation Mission (PCBS 
Program 2015-2017) Meetings

Internal Workshops 
to Prepare National 

Strategy (NSDS) 
2018-2022

Workshop on Analysis and diagnosis of the National Statistical System

 
Chapter Three

Institutional Building and Development

3.1  External Midterm Review Mission to Assess PCBS Program 
2015-2017

PCBS received in March 2017 an external evaluation mission, which assessed 
its program 2015 - 2017. This is the fifth evaluation mission visiting PCBS since 
the launching of the basket funding approach with the Core Funding Group 
(CFG). The mission assessed the achievements and outputs and the impact 
of the implementation of the statistical program on partners and users. It 
concluded a number of recommendations to be taken into consideration upon 
preparation and development of PCBS activities for the years 2018-2022, with 
focus on developmental activities.

3.2  National Strategy for Development of Official Statistics 
(NSDS) 2018-2022

PCBS prepared in 2017 its third national strategy for the development of official 
statistics for the years 2018-2022. The preparation of the strategy followed 
government’s approval of the National Policy Agenda 2017-2022, which raised 
the slogan of “Citizen First”. Subsequently, the Ministers› Council adopted the 
matrix of policy priorities and interventions 2017-2022, linking this approach 
to the requirements of SDGs 2030. Being a governmental establishment, 
PCBS Council acknowledged the necessity to prepare a national strategy for 
the development of official statistics, which concords with the time frame of 
the National Policy Agenda 2017-2022 to ensure that the NSDS is coherent 
with the governmental sectoral strategies and the National Development Plan 
starting 2018.
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Meeting with Technical Mission to Review 
and Develop Draft NSDS 2018 - 2022

Workshop on the Activities of the NSDS 
2018 - 2022

Key Activities Related to the Preparation of the Strategy

1. Reviewing relevant documents including the national 
strategy for development of official statistics 2014-2018, the 
recommendations of the two external evaluation missions 
assessing the statistical programs 2012-2014 and 2015-
2017, the matrix of policy priorities and interventions 2017-
2022, the National Policy Agenda 2017-2022 “Citizen First” 
and sectoral strategies 2017-2022.

2. Preparation of progress report on the activities of the NSDS 
2014-2018 for the years 2014-2017.

3. Preparing the directions for the preparation of the NSDS, 
which includes the general framework of strategic directions 
2018-2022 in addition to the challenges facing the national 
statistical system and strategic objectives and sub-objectives

4. Organization of a workshop on the analysis and diagnosis 
of the national statistical system, one internal workshop for 
the Directors General and Directors of Departments and 
their deputies and the second one was a national workshop 
with the participation of the President of PCBS, Directors 
General and representatives of ministries and government 
institutions and universities in addition to the strategy 
preparation team.

5. Preparation of report on diagnosis and analysis of the 
national statistical system.

6. Organization of two workshops on the strategy outputs 
and activities: one internal workshop for Directors of 
departments and their deputies and the second one was a 
national workshop attended by representatives of ministries 
and government institutions and universities in addition to 
members of the strategy preparation team.

7. Preparation of the matrix of the logical framework of the 
NSDS based on the outcomes of both workshops.

8. Receiving a technical mission to review and develop the draft 
NSDS 2018-2022, through which the strategic objectives 
and sub-objectives and the logical framework matrix were 
reviewed and updated.

9. Preparation of the final draft of the strategic objectives and 
sub-objectives and the logical frame matrix and action plan 
2018-2022 based on the findings of the technical mission.

10. Preparation of the NSDS 2018-2022.
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Workshop on Analysis and diagnosis of the 
National Statistical System

3.3 National Strategy for the Development of Official Statistics (NSDS) 2014-2018
PCBS continued in 2017 the implementation of the activities of the national strategy for the development 
of official statistics 2014-2018:

Strategic Objective 1: Improve the Use of Statistics in Decision-Making:

1. Holding (6) awareness raising workshops 
and meetings on the importance of the use 
of statistics in policy-making targeting policy 
makers.

2. Preparing monthly statistics bulletin for the 
Ministers› Council.

3. Preparing (2) policy papers: on the performance 
of the Palestinian economy 2016 and on the 
characteristics of direct foreign investment 
societies and their contribution to highlighting 
macroeconomic indicators 2012.

4. Organizing on-the-job training on different 
statistical issues for a number of female 
students from the Islamic University in Gaza.

5. Organizing internal and national as well as 
attending external (abroad) on different 
statistical issues.

6. Building and computerizing formats of 
administrative records, and building, updating 
and activating statistical and geographic 
databases. Twenty economic statistics models 
were computerized.

7. Updating PCBS website and finalizing 
requirements and features of the design of 
mobile application to disseminate statistical 
indicators mainly the indicators of the 
population, housing and establishments census 
2017. The purpose is to display indicators in 
an interactive manner and the use modern 
technologies.

8. Preparation of a study on response burden in 
economic surveys 2017.
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Strategic Objective 2: Set-up Better Partnerships with Users and Producers of the NSS:
1. Disseminating Palestine Health Satallite Accounts Report 2015, in cooperation with the Ministry of 

Health.
2. Publication of Tourism Satallite Accounts Report 2016;
3. Signing of two MoUs with the Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ) and Al-Quds Open University 

to promote cooperation, exchange of experiences and build technical capacities.
4. Preparing a study to assess the application and updating of the MoUs signed.
5. Implementing the phases of the Population, Housing and Establishments Census 2017, at administrative 

and technical levels, where all phases (listing, numbering and actual count) were finalized.

Strategic Objective 3: Enhance the Quality of Statistics
1. Developing and updating a database of all international and regional requests received by PCBS.
2. Responding to PCBS requirements and commitments under the agreements signed with regional and 

international partners.
3. Preparing a study on recurrent or cross-indicators in regional and international investments and their 

availability on PCBS website.
4. Preparing a report on data requests and number of visitors of PCBS website.
5. Preparing a draft national framework to ensure quality.

Strategic Objective 4: Utilization of Administrative Records for Statistics
1. Updating the Glossary of Statistical Terms 2017
2. Updating the Statistical Indicators Manual 2017 provided by PCBS in Arabic and English
3.   Linking the contents of the documented surveys to the catalogue of statistical data

The following table shows the progress of achieving targets in 2017:

Strategic Objectives Indicators Base 
year

Data 
baseline Target 2017 Actually achieved 

Objectives 2017

Strategic Objective 1: 
Improve the Use of 
Statistics in Decision-
Making

Number of trained members of the National 
Statistical System 2013 60 72 73

Number of statistical activities implemented by using 
modern technologies (HHD, Internet ... etc.) 2013 11 30 36

Response Rates in Surveys 2013 85% 89% 88%

Strategic Objective 2: 
Set-up Better 
Partnerships with Users 
and Producers of the 
NSS

Number of MoUs signed with partners in the 
national statistical system. 2013 22 28 32

Number of workshops for partners ( users - 
producers dialogue) 2013 25 25 25

Number of cooperation agreements signed with 
regional and international partners 2013 15 22 10

Number of established national committees 2013 3 3 3

Strategic Objective 3: 
Enhance the Quality of 
Statistics

Number of data requests 2014 1821 2200 1811

Number of PCBS website visitors 2014 958,731 1,000,000 995,350

Strategic Objective 4: 
Utilization of 
Administrative Records 
for Statistics

Number of indicators produced based on data of 
administrative records 2013 183 203 195
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3.4 Statistical Business Register 
PCBS pursued in 2017 its efforts to establish a 
statistical business register and marked the following 
achievements: 
1. Collection, description and analysis of data from 

administrative records of ministries and linking 
them to the Establishments Census 2012.

2. Cooperation with concerned partners to unify 
variables and concepts needed and establish 
the identification number and exchange of data 
to complete the establishment of the business 
register.

3. Controlling and improving the quality of data 
collected in the census questionnaire of 2017 to 
concord with the directions to build and update 
data of the business register relying on data from 
administrative records.

4. Translating the terms and concepts of the statistical 
business register by UNECE to ensure unifying 
concepts and terminology among stakeholders.

5. Hosting three technical missions to follow 
up on building and developing the business 
register including databases, strategy and other 
preparations for the organization of the steering 
committee’s meetings.

6. Organizing two meetings of the steering committee 
of the business register to discuss  methodologies 
and follow upon progress and future plans to build 
and develop the statistical business register. 

7. Organizing two meetings of the permanent 
technical committee to examine the establishment 
and updating of the business register.

8. Chairing the meeting of the regional working group 
for the Mediterranean on the business register.

Key components of the action plan of the 
project for 2018

1. Launching the first draft of the 
administrative institutional record, which 
represents the nucleus of statistical 
institutions’ register.

2. Developing an approach to update the 
register using data from administrative 
records depending on the Establishments 
Census 2017.

3. Continuing cooperation with partners to 
unify variables, identification number, 
data exchange mechanisms and request 
the Ministers› Council to issue a decree 
adopting and standardizing those 
elements among concerned partners.

4. Continuing cooperation with the national 
committee concerned with building and 
developing the business register.

Meeting of 
the Steering 

Committee of 
Business Register
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3.5 Quality
Since its establishment, PCBS has dedicated much attention to the quality of data and quality management, 
considering this a top priority. PCBS implemented in 2017 a series of activities and procedures to ensure 
quality control and management. 

3.5.1 Data Quality
• Preparing reports on the quality of 

processes and data of a number of statistical 
surveys in consistence with GSBMP.

• Preparing the National Quality Assurance 
Framework (NQAF).

• Reviewing and adopting the surveys’ 
preparatory files and the chapter on 
methodology and quality of statistical 
reports.

• Participating in a number of international 
activities on quality.

• Conducting Self-assessment Checklist for 
Survey Managers in abidance to DESAP 
model to assess the quality of statistical 
surveys implemented by PCBS.

3.5.2 Quality Management System in 
Conformity to ISO-9001
• Continuing development and improvement 

of quality management system.
• Preparing, setting up and updating 

documents, manuals and standard 
procedures of the quality management 
system as 15 procedures and 17 documents 
(including one on the system) were 
updated and modified.

• Preparing the final report on the key 
findings of internal control for 2016 and 
2017.

3.6 Use of modern technology in data collection:
PCBS continued in 2017 its efforts to employ modern technology in statistical work, as manifested in the 
implementation of the Population, Housing and Establishments Census 2017. For the first time, tablets 
and GIS were used. By end 2017, the accumulative number of electronic applications used by PCBS was 
100 including 36 mobile apps and 64 web-based applications.

Year    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accumulative Number       1    5     12   24   29   48   100

Modern Data 
Collection 

Techniques / tools
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Chapter Four

 Networking and Strengthening of Local,
Regional and International Relations

The following table shows the number of agreements and MoUs signed between PCBS 
and different entities in the period 2010 - 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34 25 27 21 18 26 24 28

Signing Ceremony of an Agreement with 
Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)

Signing Ceremony of an Agreement with 
Agreement with the European Union

Signing Ceremony of an Agreement with 
Polytechnic University

4.1 Agreements and MoUs
PCBS signed in 2017 twenty-eight agreements and MoUs. Locally, eight agreements and MoUs were signed 
with the Municipal Development and Lending Fund (MDLF), Palestine Development Institution, Polytechnic 
University, Applied Research Institute (ARIJ), Lady of Earth Foundation, MAS Institute, Palestinian Monetary 
Authority, Brothers Club Organization, Turbo Company. All of the agreements aimed to promote mutual 
cooperation in specific areas and implement field surveys and consultancy services.

Internationally, PCBS signed twenty MoUs and agreements 
with international organizations and agencies to secure funding 
of its projects. This includes funding of the Population, Housing 
and Establishments Census 2017. Those organizations were 
Kingdom of Sweden- (Swedish International Development 
Cooperation), the Office of the European Union Representative, 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), 
Kingdom of the Netherlands, Norwegian Ministry of Foreign 
Affairs (MFA), the United Nations Population Fund (UNFPA), 
United Nation Development Programme (UNDP(, the Spanish 
Agency for International Development Cooperation (AECID), 
Representative Office of Japan, the Italian Agency for 
Development and Cooperation (AICS), Save the Children, United 
Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, German Representative Office, UN-Women. Further 
MoUs were signed with the ILO, World Bank and UNRWA for 
the exchange
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The following table shows the number of training activities targeting human resources in the 
national statistical system during the period 2010- 2017:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14 13 18 11 11 7 8 5

4.2  Capacity Building of the National Statistical 
System

PCBS organized in 2017 a total of five training courses 
attended by 70 trainees from ministries and government 
institutions. This is part of PCBS efforts – as key pillar 
of the Palestinian official statistical system – to develop 
the capacities of human resources in statistical units in 
ministries and government institutions.
1. Training on preparing and reading statistical figures, 

attended by 18 participants.
2. Two trainings on analysis of statistical data using 

SPSS, attended by 24 participants.
3. Training on statistics and reading of statistical 

indicators, attended by 11 trainees.
4. Training on statistical indicators and statistical 

analysis using SPSS, attended by 17 trainees
5. On-the-job training of three students on different 

administrative and technical issues.

A Training Course for Al Quds Open University

Seminar for Students at Birzeit University

A Training Course for the Employees of 
the  Ministry of Interior

A Training Course on SPSS for a Group of 
Employees of the Ministry of Health and 
Ministry of Awqaf and Religious Affairs
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4.3 Users - Producers  Dialogue
PCBS focuses on coordination and consultation with users 
of statistical data. PCBS has developed for this purpose 
an annual program entitled “Users - Producers  Dialogue”, 
which comprises workshops with different users to receive 
feedback on the data produced by PCBS. The workshops 
also discussed the indicators in some surveys to ensure they 
respond to the needs of users. They are further a forum 
to announce the findings of key surveys. The activities 
implemented under this program included 22 events in 2017 
comprising workshops, conferences and meetings. It should 
be noted that PCBS concentrated its efforts on the Population, 
Housing and Establishments Census 2017, and organized 
hundreds of awareness activities in universities, schools, labor 
unions, government, private and civil society organizations, 
municipalities and syndicates in all Palestinian governorates. 
The meetings aimed to raise stakeholders’ awareness of the 
census, its goals and importance.

The following table shows the number of activities organized by PCBS under the umbrella of Users - 
Producers Dialogue Program during the period 2010 – 2017:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28 30 24 25 20 41 51 22

4.4 PCBS and the Media:
Media outlets published 172 press releases and news items 
on PCBS activities in 2017. Furthermore, 613 radio and TV 
talks were organized to address diversified statistical issues. 
As for coverage of the activities of the national team of the 
Population, Housing and Establishments Census 2017, 350 
press releases were published and over 400 radio and TV 
talks on the census were broadcasted in different Palestinian 
governorates.

Conference of Sharek Youth Forum on 
Youth International Day

Workshop on Multiple Indicator Cluster Survay (MICS)

Interviews 
with PCBS 

Staff
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4.5 Statistical Competition 
Out of PCBS dedication to raise 
awareness of students on the use of 
statistical figures in their academic 
and professional life, it established 
a special portal on its website filled 
with statistical data presented in a 
simple and interesting manner to 
enable students associate the figures 
to their life, especially that Palestinian 
curricula include many topics related 
to statistics. 

Within the same effort, PCBS organized 
a statistical competition entitled “My 
future in figures” in cooperation with 
the Ministry of Education and Higher 
Education and with funding from the 
European Union. The competition 
targeted students in grade ten in 
private and government schools 
nation-wide, since it is a detrimental 
year in the students’ choice of 
academic path. The final stage of the 
competition was held in Ramallah 
on 12th December 2017 in a special 
ceremony to honor the winners of 
the first five ranks and to thank all the 
participants in the different phases of 
the contest.

وزارة التربية والتعليم العالي
 واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

%

%

%

%

%

%

جوائز المسابقة:

الفائز األول:
 جهاز الب توب.

الفائز الثاني:
 جهاز خلوي.

الفائز الثالث:
 جهاز تابلت.

الفائز الرابع:
 جهاز تابلت.

الفائز اخلامس: 
جهاز تابلت.

وزارة التربية والتعليم العالي
 واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

0:00/2:56

0:00/2:56

0:00/2:56

سيتم منح جوائز عينية لكافة الطلبة المتأهلين 
للمراحل التمهيدية والنهائية من المسابقة.

سيتم منح الفائزين بالمراتب الخمسة األولى في 
المرحلة النهائية جوائز قيمة على النحو اآلتي

Statistical 
Competition for 
School Students

West Bank

Statistical 
Competition for 
School Students

West Bank
Gaza Strip
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The following table shows the number of technical missions received by PCBS in 2010-2017:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 15 11 13 7 8 6 9

4.6 Technical Missions
Out of PCBS commitment to keeping pace with international developments in different areas of 
statistics, it received eight technical missions in 2017, as follows:
1. External Evaluation Mission to review PCBS statistical program 2015-2017
2. Technical mission on development of civil register and bio-statistics
3. Technical mission on census indicators
4. Technical mission on implementing GIS-supported census
5. Technical mission on the preparation of National Strategy for Development of Official Statistics 

(NSDS) 2018-2022
6. Technical mission on changing the base year for national accounts
7. Two technical missions on the census  related to phases of census and to the census media plan.
8. Expert Mission on Implementation of Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

4.7 Core Funding Group
In 2017, PCBS held its fourteenth annual meeting with the Core Funding Group on 9th May 2017. The 
meeting addressed the adoption of the technical and financial progress reports of PCBS activities in 2016. 
It also discussed and ratified the report of the accounts auditor for 2016. Furthermore, the meeting 
discussed and adopted PCBS updated plan for 2017 including the activities and projects planned by PCBS 
and the completion of preparations for the implementation of the Population, Housing and Establishments 
Census 2017 and mobilizing the necessary funding for this effort.

Technical Mission on Census Media 
Campaign Plan

Meeting with EU

Meeting with 
Core Funding 

Group

GSBPM Mission
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The Core Funding Group comprises membership of the Norwegian Representative Office, and the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC). It is the main funder of PCBS programs. The 2015-217 
program is the fifth to be funded by CFG. Periodic technical meetings of CFG members are organized with 
PCBS to discuss the latest technical developments and work progress and to discuss and adopt technical 
and financial reports. The semi-annual meeting was organized on 13th December 2017 and technical 
and financial reports were ratified. The meeting also discussed sustainability of funding for the statistical 
program through CFG.

Second Donors Meeting on Population, Housing and 
Establishments Census 2017
As part of PCBS fundraising efforts for the Population, Housing 
and Establishments Census 2017, it organized its second 
meeting with donors on 12th September 2017 to inform donors 
and international organizations of the latest developments and 
progress in the implementation of the census action plan. The 
meeting also tackled fieldwork progress and key challenges. It 
was attended by 30 participants representing 26 international 
organizations. The audience was also presented with the 
financial status of the census and the funds raised highlighting 
the Funding gap.

Another donors’ meeting was organized on 12th December 2017 
to inform donors and partners of work progress during the actual 
count of population and the key challenges in Jerusalem as well 
as the remaining deficit on the census budget. The meeting 
was attended by 28 participants representing 22 international 
organizations. 

4.8 Advisory Committees
Advisory committee on economic statistics
The committee discussed in 2017 a number of issues on updating 
the base year for national accounts of 2015 based on technical 
missions and international recommendations since national 
accounts data still adopt 2004 as a base year. The committee 
also discussed a World Bank study on access to markets and 
a presentation by the Palestinian Monetary Authority on the 
value of cash outside banks and its distribution across economic 
sectors. It also addressed the economic policy hypotheses 
prepared for economic predictions for the year 2018 and their 
different scenarios.

Meeting with Donors on Census

Meeting with Advisory Committee for 
Economic Statistics
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5.1 “Donate with whatever extra you have” 
campaign

PCBS pursued in 2017 its annual campaign “donate 
with whatever extra you have” to help needy families. 
The campaign collects the extra clothes and shoes and 
other items that staff members have and delivers them 
to the Ministry of Social Development, which, in turn, 
distributes the items to needy families. The campaign 
was organized during the holy month of Ramadan 
during which (100) parcels of clothes and shoes for 
different age groups were collected.

PCBS values social responsibility as an integral part 
of its mission. In 2017, it carried out a number of 
social activities to show compassion with issues of 
interest to the local community. 

5.2 Donate blood campaign
PCBS organized in 2017 a campaign to 
donate blood to many patients including 
relatives of staff members and citizens at 
large. The campaign targeted hospitals and 
health centers, mainly An-Najah Hospital 
and the National Blood Bank.

The following table shows PCBS social responsibility activities in 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    6        3     4     7     6    7     3    2

Chapter Five

Social Responsibility

Donate with 
whatever 

extra you have 
Campaign
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Solidarity with 
the Palestinian 
Dtainees in the 

Israeli Jails
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6.2 Field Surveys
PCBS focused its efforts in 2017 on the 
implementation of the Population, Housing and 
Establishments Census and limited its other 
activities to basic surveys in the West Bank and 
Gaza Strip including: labor survey, prices, hotels, 
households’ expenditure and consumption, 
olive presses in cooperation with the Ministry of 
Agriculture, economic surveys and the transport 
survey outside establishments sector  in addition to 
a survey on foreign investment and municipalities 
survey implemented for the benefit of external 
parties. 

Training on PCBSSurveys

 103 32 11

 146

Press 
Releases

Statistical 
Reports

Public Use 
Data Files

outputs

6.1 Statistical Calendar
The 2017 Statistical Calendar included 
(146) outputs as follows:

3

 101  19

 16 7

outputs from 
the Economic 

Statistics 
Directorate

outputs from the 
Population and 
Social  Statistics 

Directorate

outputs from the 
Area Statistics 

Directorate

outputs from 
the Registers  
and Statistical 

Monitoring 
Directorate.

outputs from 
the Planning and 

Development 
Directorate.

Following is the distribution of outputs 
as per statistical directorate:

C
o

m
m

itm

ent to  statistical o
ut

p
u

ts%99.3
Data showed (99.3%) 
commitment to 
statistical outputs, 
as per the deadlines 
specified in the 2017 
statistical calendar. 

Chapter Six

2017 Year Outputs
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6.3 Training and Capacity Building
• PCBS pays special attention to training and capacity 

building to develop the competencies of its staff and 
help them acquire the necessary skills to excel in 
different areas. For this purpose, it organized in 2017 
a number of training activities for its staff including:

6.3.1 Internal Training
• 2 trainings targeting 62 staff members
• 9 internal seminars targeting 289 staff members

6.3.2 National Training
73 staff members attended 33 national activities, as follows:

• (16) trainings targeting 49 staff members.
• (6) workshops for 8 staff members
• (11) conferences in which 17 staff members 

participated and presented 6 work papers.

6.3.3 External Training
• 232 staff members and 9 staff members from 

ministries and other government institutions 
participated in (139) external training activities. The 
activities including training courses (27), meetings 
(41), workshops (40), conferences (14), study visits 
(9), work missions (7) in addition to a technical 
mission (1).

6.3.4 Scholarships
• PCBS completed in 2017 the commissioning of 2 of 

its employees to a BA scholarship and 2 others to an 
MA scholarship.

6.3.5 Online Training
• 22 staff members participated in 17 online (e-training) 

in 2017.

6.3.6 Technical Consultancies
• PCBS delegated 3 of its staff members as experts in 

3 external technical missions to some Arab Statistical 
Offices.

Internal Training Activities at PCBS
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The following table shows the number of trainings organized by PCBS 
during the period  2010-2016

Activity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Internal training 14 13 9 4 6 7 11 2

National training 35 18 24 10 16 33 29 33

External training 54 77 63 72 70 92 58 139

Online training 0 1 0 1 2 6 3 17

Technical consultancies 3 10 5 0 0 2 4 3

Scholarships 19 22 27 21 10 6 7 4

Work papers (National  and 
International Conferences) 4 3 5 6 6 2 5 11

6.4 PCBS visitors
In 2017, PCBS hosted local and foreign personalities and delegations including the annual mission of 
International Monetary Fund, annual mission of the International Labor Organization to investigate 
the situation of Palestinian workers, external evaluation mission to review PCBS statistical program 
2015-2017. Furthermore, PCBS received Mr. Ammar Al-Aker, Chief Executive Officer of  Palestine 
Telecommunications (Paltel) Group, and the Norwegian Representative, the Chinese and Indian 
Ambassadors and Representative of UNICEF as well as IMF Representative and Head of Italian 
Cooperation and Gender Unit Officer in the Italian Cooperation. It also received Ms. Kholoud Assaf, 
Editor in Chief of the Palestinian News Agency (WAFA) and Dr. Hana Issa, Secretary general of the 
Islamic-Christian Association for the Protection of Holy Sites in Jerusalem.

Visit of the Indian 
Ambassador to PCBS

Visit of the Galilee Society 
Delegation to PCBS

Visit of the Norwegian 
Representative to PCBS
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Chapter Seven

PCBS General 
Strategic Directions 

2018-2022
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Institutionalization 
and development of the 

national statistical system via 
the organization and promotion of 
cooperation between PCBS and the 
partners in the national statistical 
system in order to fulfill needs of 
users and establish partnerships 

with government institutions, 
universities and research 

centers.

Developing and 
promoting a national 
statistical monitoring 
system to provide a 

database with the national 
plan indicators including 

SDGs 2030.

Keeping pace 
with regional and 

international efforts 
in producing and 

monitoring statistical 
data on SDGs 2030 

indicators.

Establishing 
statistical 

business register in 
cooperation with all 

partners.

Computerizing 
administrative 

procedures using 
modern and safe 

technologies.

Establishing and 
institutionalizing central 

and administrative records via 
developing and updating the existing 

reports and building of new records in 
cooperation with concerned agencies 
to increase reliance on such records 
for data. Promoting the capacities of 

national institutions in the area of 
statistics to ensure integration of all 

records with PCBS program.

Within the context of PCBS experience in the implementation of the National Strategy 
for the Development of Official Statistics (NSDS) 2014-2018, and based on the matrix of 
priorities and policy interventions for the years 2017-2022, adopted by the Cabinet and 
following PCBS directions 2015-2017, the following strategic directions were adopted to 
prepare the NSDS for 2018-2022:

Chapter Seven

PCBS General Strategic Directions 2018-2022
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Diversifying methods 
of data dissemination for 

easier access and increase of 
their use in all areas; promoting 

mechanisms and policies for 
the dissemination of statistical 

data to all segments of the 
society.

Establishing and 
implementing the 

national framework to 
ensure application of quality 
assurance requirements in 

general, and quality of 
statistics in particular.

Continuing 
the utilization 

and development of 
modern technologies 
in collecting data and 
providing statistical 

databases for planning 
and policy-making 

purposes.

Continuing 
implementation 
of censuses in 

different areas according to 
international standards and time 
reference in cooperation with the 
partners in the national statistical 
system and using the data from 

censuses to disseminate and 
publish data.

Enhancing and 
developing technical and 

administrative capacities for 
greater efficiency and effectiveness 

with focus on developing the capacities 
of human resources in IT and increase 
staffing and develop staff capacities in 

addition to providing the necessary 
technology to cope with the increased 

reliance on technology in designing, 
dissemination and handling 

feedback from users.

Proceeding 
with the 

integration of 
international human 
rights standards, as 

stipulated in international 
covenants in all statistics 

produced.

Commitment to 
fulfilling international 

standards on statistical 
indicators.

Mainstreaming 
justice and gender 
in the production 

and dissemination of 
statistics.

Continuing 
commitment to 
assessing users 

satisfaction.
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Chapter Eight

PCBS in Pictures
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اجتماع مع شركة الوطنية موبايل - غزة رئيس الوزراء يقوم بترقيم مركز خدمات  الكفريات - طولكرم

فريق التعداد  - غزة

PECS تكرمي فريق العمل على مسح
زيارة ميدانية لتفقد سير العمل على التعداد يف محافظة سلفيت

جتهيز وتوزيع مواد التعداد على احملافظات

زيارة ميدانية لتفقد سير العمل على 
التعداد يف محافظة شمال غزة

جانب من زيارة فريق التعداد 
ملكتب تعداد رفح

Census Team visiting 
Rafah Census Office

Preparation and Distribution of 
Census Materials 

A Field Visit to Inspect Census Progress in 
Northern Gaza Governorate

A Field Visit to Inspect Census Progress in 
Salfit Governorate

A Meeting between PCBS and Wataniya Mobile 
Company - Gaza

Census Team - Gaza

H.E. Prime Minister numbering «Al Kafriyyat» 
Service Center - Tulkarm

Honoring the PECS Survey Team

 عد السكان يف جنني
Counting of population in 

Jenin


