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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

30/10/2008 

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 محضر االجتماع الثامن
 

 ) لم يتمكن أعضاء غزة من حضور االجتماع( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، البيرة :المكان

 12:15 – 10:00 الساعة :الزمان

 30/10/2008 الخميس الموافق :اليوم والتاريخ
 

 الحضور والغياب

 )موضح في قائمة الحضور(
 

 :جدول األعمال

 االفتتاح

 .27/03/2008اعتماد محضر االجتماع السابع للمجلس المنعقد بتاريخ  .1

 مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس .2

 تدوير العضوية في المجلس .3

 2007تقرير تقدم العمل على مشروع التعداد  .4

  ) النصف األول (2008تقرير اإلنجاز لخطة الجهاز  .5

   2009خطة الجهاز لعام  .6

 2007التقرير السنوي للجهاز  .7

 االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية .8

 تنفيذ دراسة حول تقييم أدوار األجسام المساندة للنظام اإلحصائي .9

  موعد االجتماع القادم .10
 

 :االفتتاح

ر وكذلك بأعضاء المجلس الجدد، مقدماً شكره لألعضاء الذين         رئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالحضو    /سالم فياض . افتتح د 

انتهت عضويتهم في المجلس، معبراً عن اعتزازه بالمؤسسة التي استطاعت العمل برغم الظروف الصعبة، مشيراً الى ضرورة                 

ضرورة توعية المستخدمين   منوهاً الى   .  التركيز على المنظومة اإلحصائية الوطنية وتقديم الدعم وتوفير كافة متطلبات إنجاحها          

باإلحـصاءات وتحفيزهم لالهتمام بالبيانات اإلحصائية والسعي لتعزيز مصداقية المعلومة اإلحصائية، مع التركيز على السفراء               

 .والقنصليات الفلسطينية بالخارج بهدف تفعيل االهتمام بالرقم اإلحصائي الفلسطيني كمستخدمين ومروجين لهذا الرقم
 

سمير عبد اهللا   . أمين عام المجلس برئيس المجلس الجديد مقدماً شكره لرئيس المجلس السابق د           / لـؤي شبانه   .بـدوره رحـب د    

وكـذلك لألعـضاء الـذين تـم تدوير عضويتهم في المجلس، مبيناً أن المجلس منذ تفعيله استطاع تنظيم وتحسين آليات عمله                      

 كما اتخذ إجراءات هامة في سبيل تسهيل تدفق البيانات من           وتواصـله وتنفـيذ دراسة حول سبل تعزيز استخدام اإلحصاءات،         

 .  والمؤسسات، متطلعاً الى مشاركة أوسع وأكبر للمجلس مستقبالًتالوازرا
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 ملخص النقاش والتوصيات

 جدول األعمال
 ).3(ليصبح البند ) 6 (والبند رقم) 2(ليصبح البند رقم ) 8(تم إجراء مناقلة بين بنود جدول األعمال، حيث تم تقديم البند رقم 

 
 27/03/2008اعتماد محضر االجتماع السابع للمجلس المنعقد بتاريخ ): 1(البند 

 .تم اعتماد المحضر دون تعديالت، حيث لم يرد أي مالحظة من األعضاء بشأنه
 

 االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية): 2(البند 

، 21/12/2005ستشاري إلعداد االستراتيجية وذلك في اجتماعه المنعقد في         أشـار أمـين عام المجلس الى رعاية المجلس اال         

مشيراً الى حصول الجهاز على منحة من البنك الدولي العدادها، وقد استقدم عدة بعثات استشارية وعقد سلسلة من اللقاءات مع                    

يجية تطرق فيه الى أهدافها والرؤية      وبدوره قدم السيد يوسف فالح عرضاً حول االسترات       .  مخـتلف المؤسـسات للتوافق عليها     

مشيراً .  األساسية والفرعية والمخرجات المتوقعة تحت كل هدف       ةوالرسالة والقيم التي حددتها، مستعرضاً األهداف اإلستراتيجي      

بعد النقاش  الى أن العمل جاري حالياً العداد النسخة النهائية واعتمادها من مجلس الوزراء ووضع آليات للرقابة على تطبيقها، و                 

 . للخطة االستراتيجية Performance Indicatorsتم التوصية بإضافة 
 

وأثـناء الـنقاش أشـار رئـيس المجلس الى ضرورة عدم تمييز محافظة القدس بعرض إحصاءاتها بشكل منفصل عن الضفة                     

نشر بيانات محافظة القدس كباقي     الغـربية، ووقف استخدام مصطلح باقي الضفة الغربية لما لألمر من أهمية سياسياً، وأن يتم                

 .المحافظات كجزء من الضفة الغربية، وتشكيل فريق لتقديم ورقة عمل بهذا الخصوص الجتماع المجلس القادم
 
 :القرار

 .أسابيع) 5(تعميم االستراتيجية على أعضاء المجلس إلبداء الرأي وتزويد الجهاز بأي مالحظات وذلك خالل  .1

 عمل لتقديم ورقة للمجلس حول المصطلحات المستخدمة بالجهاز فيما يخص التقسيمات         تكلـيف الجهـاز بتـشكيل فـريق        .2

 .الجغرافية ومسمياتها
 

  2009خطة الجهاز لعام ): 3(البند 

، تطرقت خاللها الى أهم مرتكزات بناء الخطة وآليات         2009قـدم عضو المجلس عال عوض عرضاً حول خطة الجهاز للعام            

مة التي أقرها مجلس الجهاز على مختلف األصعدة، مبينة مركبات الخطة والمتمثلة في جمع البيانات               إعـدادها، والتوجهات العا   

وتنفـيذ مـسوح تقليدية والتوسع األفقي بأنشطة جديدة وتنفيذ أنشطة نوعية لتحسين التواصل والتجاوب مع االحتياجات الجديدة                  

 .2009لخارجية، كما قدمت ملخصاً إحصائيا بأهم مخرجات الخطة لعام باإلضافة الى تنمية المهارات البشرية وتنمية العالقات ا
 

 :القرار

  والمصادقة عليها2009االطالع على خطة الجهاز لعام 
                      

 .مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس): 4(البند 

 مجلس الوزراء بشأن تولي دولة رئيس الوزراء        أشـار أمـين عـام المجلس الى أن تعديل النظام الداخلي يأتي تمشياً مع قرار               

 .رئاسة المجلس، وتكليف الجهاز بتعديل اللوائح الداخلية والتنظيمية للمجلس، موضحاً جوانب التعديل على النظام
 

 :القرار

 اعتماد النظام الداخلي المعدل
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 تدوير العضوية في المجلس): 5(البند 

 إنجازات اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من المجلس للبت في تدوير أعضاء المجلس           قـدم السيد عفيف عبد العزيز تقريراً حول       

المؤقتـين لدورة واحدة، مشيراً الى أن الجهاز قام بمخاطبة القطاعات التي يمثلها مؤسسات وهيئات بصورة مؤقتة في المجلس                   

بحسب النظام بتسمية ثالث مراكز بحثية وهي مجموعة        كما قام الجهاز و   .  وقد تم تسمية ممثليها الجدد في دورة المجلس الثانية        

الهيدرولوجيـين ومؤسـسة فيـصل الحسيني ومعهد أريج لعضوية المجلس في الدورة الثانية بديالً عن الملتقى الفكري العربي                   

 .  ومركز شمل والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
 

س الجامعات في الدورة الثانية وضرورة أن يتم التدوير بما يسمح بدخول            جاد اسحق مالحظة بشأن التمديد لنف     . وقـد سـجل د    

 .جامعات جديدة للمجلس لتعظيم االستفادة
 

 :القرار

 .أخذ المجلس علماً بنتائج عمل اللجنة
 

 تقرير تقدم العمل على مشروع التعداد): 6(البند 

التعداد وما تم إنجازه حتى تاريخه، مشيراً الى        قـدم عـضو المجلـس سفيان أبو حرب عرضاً حول تقدم العمل على مشروع                

البـيانات التـي تـم جمعها ومعالجتها وتلك التي تم إعالنها ونشرها، منوهاً الى أن البيانات المنشورة حول المباني والمساكن                     

ة بسبب وقف   والمنـشآت تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن بيانات األسرة والظروف السكنية تم نشرها على مستوى الضف                

العمـل وإغالق مكاتب الجهاز في غزة، كما استعرض أهم مخرجات المشروع واألنشطة المستقبلية والمتمثلة في إعالن النتائج                  

 .النهائية على مستوى المحافظات وتحليل ونشر البيانات وتأهيلها لالستخدام العام

مع القدرة على نشر بيانات قطاع غزة المتعلقة بالسكان   وأشـار رئـيس المجلس الى ضرورة أن يصدر الجهاز بياناً حول عدم              

 وقد وجه المجلس رسالة الى      إبـراز الـتكلفة الحقيقية والفعلية لحجب مثل هذه المعلومة وذلك بهدف نشر وعي وطني حقيقي،               

 النتائج على   جمـيع الجهـات بالعمل من أجل اإلفراج عن البيانات الخاصة بقطاع غزة الستكمال العمل على المشروع وإعالن                 

 .المستوى الوطني
 

 :القرار

 .أخذ المجلس علماً بتقدم العمل على مشروع التعداد
 

 )2007، والتقرير السنوي 2008تقرير اإلنجاز لخطة الجهاز للنصف األول ): 8+7(البندين 

تعزيز العالقات   على صعيد البناء المؤسسي و     2007قدمت عضو المجلس عال عوض عرضاً حول إنجازات الجهاز خالل عام            

المحلـية والدولية واإلقليمية وتنمية الموارد البشرية، مشيرةًً الى أبرز محطات النجاح التي حققها الجهاز والجوائز التي حصل                  

 من حيث   2007، باإلضافة الى تقييم إنجازات الجهاز خالل العام         2007علـيها، وكـذلك أهـم المخـرجات اإلحصائية للعام           

كما استعرضت  .   اإلنجاز والتي أبرزها استمرار إغالق مكاتب الجهاز في غزة وعدم توفر صور جوية             اإليجابـيات ومعوقات  

 . ومعوقات اإلنجاز 2008المنفذة خالل النصف األول من العام وفعالياته الجهاز وأنشطته  صداراتإ
 

 .حكم المحليوقد أوصى المجلس بأهمية حصول الجهاز على الصور الجوية التي حصلت عليها وزارة ال
 

 :القرار

 .2008 والنصف األول من العام 2007أخذ المجلس علماً بإنجازات الجهاز خالل عام 
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 تنفيذ دراسة حول تقييم أدوار األجسام المساندة للنظام اإلحصائي): 9(البند 
الوطنية لإلحصاءات،  أشـار أمـين عـام المجلس الى أن فكرة تنفيذ الدراسة جاءت بناء على توصيات مستشار االستراتيجية                   

والحاجـة الـى تقيـيم أدوار األجسام المساندة للنظام اإلحصائي بما فيها المجلس االستشاري واللجان الوطنية للمسوح واللجان                   

الداعمـة والتـي يـشكلها مجلس الوزراء، من حيث العالقة وتدفق المعلومات والفاعلية واإلجراءات، وأن تكون الدراسة أحد                   

 .مخرجات المجلس
 

 القرار

، وزارة الحكم المحلي إلعداد الشروط      "أريج"تـشكيل لجنة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، معهد األبحاث التطبيقية            

 .المرجعية لتنفيذ الدراسة وتكليف الجهاز بالتعاقد مع جهة لتنفيذ الدراسة وتقديم تقرير للمجلس في اجتماعه القادم
 

 القادمموعد االجتماع ): 10(البند 
 .، وسيتم التواصل بشأن تحديد الموعد2009تم التوافق على أن يعقد االجتماع القادم خالل النصف األول من شهر نيسان 

 
 
 

 -انتهى-
 
 
 
 

 أيمن دويكات

 سكرتير المجلس


