
 
 وقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشتركيالبرغوثي وعوض 

 حصاء الجهاز المركزي لإل بين وزارة الثقافة و
 

وقعـت سـهام البرغوثـي وزيرة الثقافة وعال عوض القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مقر                   

ذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز       ، م 20/10/2009الـوزارة بالبيـرة بعـد ظهر اليوم الثالثاء الموافق           

 السجالت اإلدارية في توفير بيانات      داعتماابحـيث يـتم  الـتعاون والتنسيق بين الطرفين لتفعيل            المركـزي لإلحـصاء     

قع ومؤشرات عن الواقع الثقافي في األراضي الفلسطينية من خالل جمع النماذج الشهرية من المؤسسات الثقافية، ومسح وا                

ـ المؤسـسات الثقافـية      مشترك بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة من خالل تفعيل قسم            التعاون  بال

 على إنتاج وتوفير اإلحصاءات عن واقع الثقافة في األراضي الفلسطينية، وكذلك            اًاإلحـصاء في وزارة الثقافة ليكون قادر      

لتنمية البشرية واستمرار تبادل البيانات وتفعيل عمل مكاتب الوزارة المتواجدة          تـدريب كـوادر الوزارة العاملة في دائرة ا        

 .والمجهزة في جميع المحافظات
 

وقـد رحـبت سـهام البرعوثي وزيرة الثقافة بالحضور مؤكدة على العالقة المميزة بين وزارة الثقافة والجهاز المركزي                   

فها خدمة المواطن والثقافة الفلسطينية،مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة         لإلحـصاء الفلسطيني وان سبل التعاون بين الجهتين هد        

سـتعود بالعديد من المخرجات  ابرزها بناء قاعدة بيانات محدثة عن إطار المؤسسات الثقافية، وبناء كادر مدرب ومؤهل                   

 جمع البيانات حول أنشطة     عمليةلدى الوزارة قادر على إنتاج البيانات ذات العالقة بالواقع الثقافي في فلسطين، وكذلك نقل               

وكذلك تطوير قاعدة   ،   يهلعمل عل لفريق الوزاره   ل 1998 منذ العام    هالمؤسـسات الثقافية والذي يقوم اإلحصاء الفلسطيني ب       

 .بيانات عن واقع المؤسسات الثقافية
  

االتفاقية، وتحدثت عن    وبدورها أعربت عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عن سعادتها لتوقيع هذه    

التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة من أكثر الوزارات تعاونا واهتماما، وقالت أننا سنزود الوزارة             

 الخاصة بتطوير   تبكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد االحتياجا           

في األراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن متابعات اإلحصاء الفلسطيني مع                الواقع الثقافي  

وتوجه اإلحصاء الفلسطيني       . المؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية       

 .وزارة الثقافةعلى تطوير الوحدات اإلحصائية في الوزارات الرئيسية ومن أهمها      
 

 وتحقيق المصلحة     للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة        وتأتي هذه المذكرة  

مثل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم       يي  ذالأهداف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       العليا بعد أن تالقت    

واقع البنية   تسعى إلى تحسين     التي   الثقافةاالت التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف وزارة         اإلحصائي في مختلف المج   

، ولتحقيق  التحتية للمنشآت الثقافية ورفع مستوى أداء مكاتب الوزارة والمؤسسات الثقافية وتطوير الجانب الثقافي فيها    

 . مبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة   مصلحة الوطن العليا، وللوصول إلى حالة التكامل في الجهود ال       

وحضر حفل التوقيع من وزارة الثقافة السادة رياض سيف ومعاوية طهبوب ومحمد عاصم، غادة الوحيدي، ومن جهاز          

 . اإلحصاء رائد سماره ولؤي شحاده وماهر صبيح  


