
1 

 

 عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية السادسيترأس االجتماع  الحمد هللا
 
 

 السادس، بصفته رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجتماع رامي الحمد هللاد. أ.  ،رئيس الوزراءدولة ترأس 
 الخميساليوم  صباح  هللاعشر للمجلس والذي عقد في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام 

26/12/2013. 
 

بمناسددبة حلددوي أ يدداد المددي د  لهدداتقددد ا التهن ددة ، بالترحيددب بضعءدداء المجلددس، و رئدديس الددوزراء فددي مسددتهع االجتمدداع قدداموقددد 
وا، عام خيدر ومحبدة وسد م علدف الفلسدطينييم أينمدا تواجدد 2014بضن  كون عام  متمنيا  ، 2014المجيدة، ورأس السنة المي د ة 

 المستقلة وعاصمتها القدس. دولتهبإقامة  شعبنا الفلسطينيوأن تتحقق أماني 
 

وعلف  علف مختلف الصعد مهمةالشكر للمؤسسة االحصائية علف ما تقوم به مم خطوات وانجازات كما تقدم رئيس الوزراء، ب
التخطيط جع أمؤسساتها المختلفة مم و ة مصدرا  للمعلومات الدقيقة للدولة الفلسطيني معتبرها، تميزها في كافة المجاالت

االنجاز التاريخي لفلسطيم بتوليها رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءات باالنتخاب ب وسجع الحمد هللا اعتزازه  .والبناء السليا
صائية ، مقدما  التهن ة للمؤسسة اإلح، باعتبارها سابقة تاريخية2017-2015ورئيسا  للرابطة للفترة  2015-2013للفترة 

 .ورئيسها
 

فدي مناقشدة ومراجعدة  ا  كبيدر  ا  دور  للمجلدس شدكع حالدة مميدزة، مءديفا  أن  الدذي، ، بدور المجلس االستشداري وأشاد رئيس الوزراء
التعداون  هللا الحمدد    وطالدب   ، التدي تعتبدر انجدازا  مميدزا .2018-2014االستراتيجية الوطنية ل حصداءات الرسدمية  دواعتما

الدوزارات والمؤسسدات الرسدمية والمختلفدة مدم اجدع االسدتفادة مدم االرقدام والمعلومدات اإلحصدائية لرسدا السياسدات  والتنسيق بيم
 .والبرامج التنموية

 

مددم أجددع  مددا الجميددا التكامددعوالمسدداعدة علددف قاعدددة أن مجلددس الددوزراء جدداهز للتعدداون  فددي نها ددة كلمتدده أكددد رئدديس الددوزراء،
علددف أهميددة تعدداون جميددا أعءدداء المجلددس كددع فددي  ية فددي التخطدديط ورسددا السياسددات، مؤكدددا  االسددتفادة مددم االرقددام اإلحصددائ

علددف  امددم الايددام بمهامهددبمددا  مكنهددا  مددم البيانددات اإلحصددائية المؤسسددة اإلحصددائيةالمؤسسددة التددي  م لهددا فددي تددوفير متطلبددات 
 لهذا االجتماع التوفيق والنجاح. متمنيا  ، الوجه

 

،                             ي رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أميم عام المجلس االستشار السيدة ع  عوض،  رحبتمم جانبها 
، كما تقدمت المجلس اتحءور اجتماعوحرصه علف  س الوزراء، وشكرته علف اهتمامهرئي بدولة أ. د رامي الحمد هللا/

الجدد الذيم انءموا  باألعءاءالسنة المي د ة، كما رحبت  بالتهن ة لرئيس وأعءاء المجلس بمناسبة اال ياد المجيدة ورأس
المجلس في صورة آخر االنجازات التي حققها الجهاز منذ االجتماع السابق،  ،لعءوية المجلس.  وقد وضعت السيدة عوض
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 ات الرسمية، وتنظيا المؤتمر الدولي حوي االحصاء2018-2014ومنها اعتماد االستراتيجية الوطنية ل حصاءات الرسمية 
، اضافة الف تنفيذ عدد مم تفاال  بالسنة العالمية لإلحصاءعاما  علف تضسيس اإلحصاء الفلسطيني واح 20مرور بمناسبة 

وإدراجه علف الخطة التشريعية ، 2000لسنة  مناقشة ومراجعة قانون االحصاءات العامة وكذلكالمسوح الهامة والنو ية، 
 توقيا عدد مم مذكرات التفاها والتعاون المشترك ما العديد مم الوزارات والمؤسسات ، وكذلك2014للحكومة خ ي العام 

، كما نوهت الف أن الجهاز بصدد التحءير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكم السج ت اإلدارية  تطويرمم اجع 
 .2014للفلسطينييم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان خ ي العام 

 
، إضافة 2014خطة الجهاز للعام  لنقاش عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، السادس قد خصص االجتماعو 

بعد اعتماد ومصادقة الحكومة الفلسطينية مؤخرا  علف توصيات الفريق خصوصا   اإلحصائيالف عرض نظام المراقبة 
التوصية بتفعيع الفريق الوطني  وكذلك، 2014لجهاز للعام وقد تا خ ي االجتماع اعتماد خطة ا  .الوطني لنظام المراقبة

عقد االجتماع السابا عشر  علف كما وتا االتفاق، 2014اعتماد موازنة المجلس للعام باإلضافة إلف  لمكافحة الفقر،
 .2014للمجلس خ ي شهر حزيران 

 
زارات والمؤسسدددات الحكوميدددة واألهليدددة عءدددوا  مدددم كبدددار المسدددؤوليم فدددي الدددو  34 شدددار إلدددف المجلدددس االستشددداري يتدددضلف مدددم 

 والخاصة، ويرأسه دولة رئيس الوزراء.


