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سالم فياض، بصفته كذلك رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجتماع    . تـرأس دولـة رئـيس الوزراء د       

باح اليوم            الحـادي عـشر للمجلـس والـذي عقـد فـي مقـر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام اهللا ص                     

 .2011، وهو االجتماع األول لعام 16/01/2011األحد 
 

فياض، رئيس الوزراء االجتماع، مرحباً بأعضاء المجلس وأشاد بجهود اإلحصاء الفلسطيني كمؤسسة رائدة             . وافتـتح  د   

 الجهاز المركزي لإلحصاء    كما تقدم بالتهاني للسيدة عال عوض على تبوئها منصب رئيس         تـستحق كل الدعم والمساندة،      

الفلـسطيني عـن جدارة واستحقاق، وهنأ األسرة اإلحصائية على الجهود والمثابرة واألداء المتميز في مجاالت المسوح                 

وتوفيـر الرقم اإلحصائي، معتبراً األسرة اإلحصائية تقدم نموذجاُ في األداء المتميز، ولما لها من جودة عالية في إيصال                   

ر السريع الذي نشهده في عمل المؤسسة اإلحصائية،  كما أشاد بتطوير طرق إيصال المعلومات وتدفقها                المعلومة والتطو 

 .للمستخدمين والباحثين مما يساهم مساهمة كبيرة في التخطيط والتطوير
 

 ضرورة   وبـين دولـة رئيس الوزراء أن هناك نقلة نوعية في أداء اإلحصاء الفلسطيني  بمجاالته المختلفة كما دعا إلى                   

االسـتخدام المتميز للمعلومة اإلحصائية من قبل المهتمين والباحثين، مشيداً بطرق نشرها للجمهور سيما وان نطاق عمل                 

 . اإلحصاء الفلسطيني نطاق واسع ويحتاج إلى جهود ومثابرة
 

       ،     يرئـيس اإلحـصاء الفلـسطيني، أمـين عـام المجلـس االستشار            / مـن جانـبها شـكرت الـسيدة عـال عـوض           

سالم فياض رئيس الوزراء  على دعمه المتواصل والمتميز  لإلحصاء الفلسطيني، األمر الذي يعطي دفعة       . دولة األخ   د    

كما رحبت بالحضور   . قـوية لإلحـصاء الفلـسطيني ومـسيرته ورسالته اإلحصائية دائماً للتقدم والتطور نحو األفضل              

عرضت السيدة عوض أبرز المحطات التي مر بها الجهاز واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل              وباألعضاء الجدد، هذا واست   

والتي كان أهمها تنفيذ التعداد     .  على كافة المستويات الفنية واإلدارية والمحلية والعربية والدولية        2010العـام الماضـي     

  2010الزراعي  األول خالل العام 
 

ن المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال االجتماع، فقد تم مناقشة نتائج مسح             وقد ناقش وأطلع المجلس على عدد م      

، وكذلك تطور العمل )SDDS(رضي المستخدمين، وكذلك تطور العمل على االنضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات 

مسح / جي اإلحصاءات الرسمية  علـى نظـام المراقبة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية، وكذلك تعزيز الروابط بين منت            

السجالت اإلدارية، هذا واطلع المجلس،  على إنجازات اللجنة الوطنية الدائمة لتطوير وتحديث سجل السكان، وكذلك تقدم                 

 .2010العمل على التعداد الزراعي 
 



الوزارات التي  وقد خرج عن المجلس في نهاية اجتماعه عدة قرارات هامة أبرزها، ضرورة إنشاء وحدات إحصائية في                 

، مع توفير المتطلبات من     2000لعام  ) 04(ال يـوجد بهـا وحدات إحصائية، وذلك حسب قانون اإلحصاءات العامة رقم              

أجهزة ومعدات وكوادر بشرية من قبل الوزارات، على  أن تكون الوحدات اإلحصائية تحت أشراف اإلحصاء الفلسطيني                 

ها من طرفه، كما تبنى المجلس تشكيل فريق وطني لمتابعة نظام المراقبة            مـن الناحـية الفنـية وضمان التدريب الفني ل         

 .2011لألوضاع االجتماعية واالقتصادية، كما وأقر المجلس اعتماد موازنته للعام 
 

يـشار إلى المجلس االستشاري يتألف من اثنين وثالثين عضواً من كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية                 

 .الخاصة، ويرأسه دولة رئيس الوزراءواألهلية و


