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 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

  الئحة تنفيذية خاصة بآلية التدوير في عضوية المجلس
 

المتعلق بتشكيل المجلس االستشاري  2004ق لسنة .أ/و.م/05/49بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

  :لإلحصاءات الرسمية وعمالً بأحكام المادة السادسة منه يقرر المجلس ما يلي
 

  

  فـاريــتع )1: (المادة

   -:ما لم يدل سياق النص على غير ذلك كل منها إزاءالتالية المعاني المبينة  بالمصطلحاتيقصد 

  

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز             

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسميةالمجلس               

 للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسميةظام الداخلي الن             النظـام

عضو المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسـمية وتكـون العضـوية     عضو المجلس     

 .بالصفة االعتبارية

الجهة العضو في المجلس وتمثل قطاعا عاما في المجتمع، وتضم اكثر  القطاع

 .من هيئة اعتبارية

 .قطاعات العمل العام جهة اعتبارية تعمل في أحد الهيئة

ثالث سنوات ميالدية متكررة يبدأ احتسابها من تاريخ انعقـاد الجلسـة    دورة عمل المجلس

  ".21/08/2005"الرسمية األولى للمجلس ، 
  

  )2: (المادة

  العضوية الدائمة في المجلس

  

مجلس الوزراء رقم بموجب قرار برئاسة رئيس الوزراء، وذلك ، وثالثين عضواً ةأربع يتألف المجلس من 1.2

 ، 2008لسنة ) ف.س/و.م/01/70/12(قم روالمعدل بقرار مجلس الوزراء  ،2004 ق لسنة.أ/و.م/05/49

  . قطاعية ون جهاتـسات يمثلـمؤس/هيئاتثماني ) 8(جهة دائمة العضوية و عشر ةثماني) 18(يمثلون 

  :المؤسسات ذات العضوية الدائمة في المجلس هي/الهيئات: 2.2
  

 عدد الممثلين ةالهيئ/المؤسسة

 1 وزارة التخطيط .1

 1 وزارة االقتصاد الوطني .2

 1 وزارة المالية .3
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 1 وزارة العمل .4

 1 وزارة الحكم المحلي .5

 1 وزارة التربية والتعليم العالي .6

 1 وزارة الداخلية .7

 1  وزارة الصحة .8

 1  وزارة شئون المرأة .9

 1  وزارة الثقافة .10

  1  وزارة الزراعة .11

 4  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء  .12

  1  وزارة الشؤون االجتماعية  .13

  1  هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية .14

 1  سلطة النقد .15

  1  )ماس(االقتصادية الفلسطيني  تمعهد أبحاث السياسا .16

  1  دسيننقابة المهن .17

  1  اتحاد المرأة الفلسطينية .18
  

  )3(المادة 

  المؤسسات في المجلس/عضوية القطاعات والهيئات

المؤسسـات  /والمبينة أدناه، بعضوية دائمة، وتكون عضوية الهيئات اعات الممثلة في المجلس،تتمتع القط: 1.3

  .التي تمثلها في المجلس مؤقتة

المؤسسات لعضوية المجلس لتمثيل القطاعات المختلفة مـن قبـل القطاعـات ذات    /يتم الترشيح للهيئات: 2.3

  .العالقة

  :مؤسسات لفترة مؤقتة كاآلتي/المجلس، ويمثلها هيئاتتكون القطاعات ذات العضوية الدائمة في : 3.3

 عدد الممثلين الهيئة/المؤسسة

  1  جامعة في الضفة الغربية  .1

  1  جامعة في قطاع غزة  .2

  3  .مراكز بحثية قطاعية ينسبها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .3

  1  اتحاد الغرف التجارية  .4

  2  .العمال تاتحادا/ نقابات  .5

  1  .ات الغذائيةاتحاد الصناع  .6

  1  .جمعية البنوك الفلسطينية  .7

  2  ممثل عن المنظمات األهلية  .8
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  )4: (المادة

  المؤسسات ذات العضوية الدائمة في المجلس/مدة العضوية في المجلس لألفراد الممثلين للهيئات
 

يعين أعضاء المجلس بصفة اعتبارية لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ولمدة ثالثة أعوام " 1.4

 ".تالية

يتولى المجلس في الربع األول من السنة الثالثة من كل دورة تحديد األفراد الذين سيتم استبدالهم في نهاية    2.4

 . الدورة على أن ال يقل عددهم عن ثلث األعضاء

المجلس لجنة من خمسة أعضاء من المجلس الختيار األعضاء الذين سيتم استبدالهم في نهاية  يشكل  3.4

  .الدورة

  .يتم االستبدال لكافة األعضاء الذين مضى على عضويتهم دورتين متتاليتين ابتداء من بداية الدورة الثالثة  4.4

  

  )5: (المادة

  .ة في المجلسجهة االختصاص في تسمية الهيئات المرشحة للعضوية المؤقت

  

يكون القطاع الممثل في المجلس جهة االختصاص في تسمية الهيئات التي تمثله في الدورات المتعاقبـة    1.5

  .للمجلس بالتشاور مع أمين عام المجلس

يتم التشاور في الربع األول من السنة الثالثة لكل دورة بين أمين عام المجلس وبين الهيئة المشرفة علـى    2.5

  .مثلي القطاعات في المجلسكل قطاع لتسمية م

المؤسسات التي تنتهي فترة عضويتها في المجلس وتلك التي تحل /يقدم أمين عام المجلس الئحة بالهيئات  3.5

  .من السنة الثالثة لكل دورة للمجلس 31/03مكانها ومندوبيها لعضوية الدورة التالية، في موعد ال يتجاوز

رة عضويتها على االنتهاء بالتنسيق مع المندوب الجديد للهيئة المؤسسة التي شارفت فت/يبدأ مندوب الهيئة  4.5

من ذات القطاع، خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ اعتماد تشكيلة المجلس التالية، ويتـولى الجهـاز   

 . تسليم ملف لكل عضو جديد في المجلس

  

  )6(المادة 

  أحكام عامة خاصة بعضوية األفراد في المجلس

  

االعتبارية الممثلة في المجلس تسمية مندوبيها لعضوية المجلس لدورة عمل واحدة، تتولى الهيئات   1.6

المؤسسات ذات العضوية الدائمة، تمديد فترة عضوية ممثلها لفترة تالية  بموجب أحكام نظام /وللهيئات

 .المجلس االستشاري

ة، على أن ال تقل هذه المؤسسة أن تحدد فترة زمنية لعضوية مندوبها تقل عن دورة عمل كامل/للهيئة  2.6

 .الفترة عن سنة واحدة، وان تحدد ذلك في كتاب الترشيح
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المؤسسة أن تطلب تبديل ممثلها في عضوية المجلس، على أن يتم طلب ذلك خطيا قبل شهرين من /للهيئة  3.6

 .تاريخ النفاذ، على ان يكون الطلب مبررا خطيا

حضور اجتماعيين متتاليين للمجلس، بعد أن يتم  المؤسسة تسمية بديل لممثلها إذا تغيب عن/على الهيئة 4.6

 . إعالمها عن الغياب من قبل رئيس المجلس

  

  )7(المادة 

  أحكام عامة

  

  .من تاريخ اعتمادهاابتداءاً بها مل تعتمد الالئحة وتعدل من قبل المجلس االستشاري، ويبدأ الع: 1.7

  

  

، استناداً الى قرار مجلـس  09/08/2012اريخ للمجلس المنعقد بت) 13(في االجتماع تم تعديل هذه الالئحة 

، بشـأن ضـم وزارة الشـؤون    31/01/2012بتاريخ  2012لعام ) ف.س/و.م/07/121/13(الوزراء رقم 

بتـاريخ   2012لعـام  ) ف.س/و.م/14/131/13(االجتماعية لعضوية المجلس، وقرار مجلس الوزراء رقم 

 .المجلس، بشأن ضم هيئة تشجيع االستثمار لعضوية 10/04/2012

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


