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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

27/03/2008 

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 محضر االجتماع السابع
 

لم يتمكن أعضاء غزة من حضور االجتماع       ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، البيرة وغزة عبر الفيديو كنفرنس           :المكان

 ) بسبب خلل فني في عملية الربط بالفيديو كنفرنس

 12:30 – 10:00 الساعة :الزمان

 27/03/2008 الخميس الموافق :اليوم والتاريخ
 

 :الحضور

 ).مرفق قائمة الحضور(
 

 :الغياب

 )موضح ضمن قائمة الحضور(
 

 :جدول األعمال

 االفتتاح .1

 .31/10/2008اعتماد محضر االجتماع السادس للمجلس المنعقد بتاريخ  .2

 2007العام للسكان والمساكن والمنشآت تقرير تقدم العمل على مشروع التعداد  .3

 تقرير إنجاز اللجنة الدائمة إلعداد النسخة الفلسطينية من سجل السكان .4

 تقرير إنجاز فريق بناء قواعد البيانات .5

   2008 موازنة المجلس للعام  .6

 التدوير في عضوية المجلس .7

 .موعد االجتماع القادم .8
 

 :االفتتاح

بالترحيب بالحضور، معتبراً تنفيذ الجهاز للتعداد في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها قصة             سمير عبد اهللا االجتماع     . افتـتح د  

نجاح كبيرة يستحق من الجميع كل الدعم والتقدير، مشيراً الى أن البيانات التي يوفرها الجهاز مهمة للمؤسسات وتساهم في بناء                    

كما نعى  .  والجوائز التي حصل عليها الجهاز خالل العام المنصرم       البـرامج والخطط واتخاذ القرار، مستعرضاً أهم اإلنجازات         

ودعا رئيس المجلس الجهاز    .  المجلس عضو المجلس المرحوم الدكتور أحمد مسلماني مستذكرين مساهماته في أعمال المجلس           

 .والعاملين فيه الى مزيد من الطموح ومزيد من اإلنجازات وعليه أن يتوقع منا كل الدعم والتقدير
 

، 2007شبانه، أمين عام المجلس برئيس المجلس واألعضاء مقدماً نبذة عن أهم إنجازات الجهاز خالل عام                . بـدوره رحـب د    

 عام كل شيء وأنه أصعب عام، حقق فيه الجهاز الكثير من اإلنجازات وهذا بفضل دعم السيد الرئيس ودولة                   2007معتبراً عام   

لتعداد، شراء مبنى جديد للجهاز، منوهاً الى قرب انتهاء أعمال بعثة التقييم لمشروع             رئـيس الـوزراء، والتي من أهمها تنفيذ ا        

، مشيراً الى وجود    )CFG( والتي تأتي تحضيراً لمرحلة جديدة من التعاون مع مجموعة التمويل الرئيسية             2008-2006الجهاز  

 . مليون دوالر1.8 بقيمة 2008عجز في موازنة الجهاز لعام 
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 :والتوصياتملخص النقاش 

 31/10/2007اعتماد محضر االجتماع السادس للمجلس المنعقد بتاريخ  .1

تـم اعـتماد المحضر دون تعديالت، وقد تم االتفاق على تزويد األعضاء بالمحضر عبر البريد اإللكتروني على أن يتم تزويد                     

 على ذلك، على أن يبقى على جدول األعمال         سكرتير المجلس بالمالحظات عليه خالل أسبوعين من ارساله، ويعتبر معتمداً بناءً          

 .ويتم إقراره دون نقاش
 
 2007تقرير تقدم العمل على مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .2

قـدم أمـين عام المجلس نبذة حول أخر اإلنجازات على مشروع التعداد، مشيراً الى أن الجهاز استكمل إغالق المشروع حسب                     

 موظف على معالجة بيانات التعداد من تدقيق وترميز   300مساهمين في إنجاحه، حيث يعمل حالياً حوالي        األصـول، وشـكر ال    

 وسيتم نشر جزء من النتائج على مستوى المحافظات بعد          09/02/2008وإدخال، منوهاً الى أن الجهاز نشر النتائج األولية في          

صى نهاية شهر حزيران القادم، أما التقارير التفصيلية فإنه يتوقع من بيانات التعداد وذلك بحد أق% 25االنـتهاء مـن معالجـة     

 .االنتهاء منها نهاية شهر تشرين الثاني القادم
 
 :القرار

 أخذ المجلس علماً بآخر التطورات على مشروع التعداد
 

 تقرير إنجازات اللجنة الدائمة إلعداد النسخة الفلسطينية من سجل السكان  .3

رئيس اللجنة الدائمة إلعداد سجل السكان تقريراً بإنجازات اللجنة، مشيراً الى اعتماد اللجنة             /نانقـدم عـضو المجلـس عماد ش       

، وكذلك لنظام عملها الداخلي، يضاف الى أن اللجنة أعدت الشروط المرجعية الالزمة لتنفيذ              2008لخطة عملها وموازنتها لعام     

شر، وانه يجري الترتيب لعقد ورشة عمل للمؤسسات المتقاطعة         مجمـوعة مـن الدراسات الخاصة بموضوع الربط اآللي المبا         

قد تم  $ 11,679، منوهاً الى أن موازنة اللجنة والبالغة        )اإلحصاء، وزارة الداخلية، ديوان قاضي القضاة، وزارة الصحة       (وهي  

 .خلي للجنةوقد تم االتفاق على تزويد أعضاء المجلس بالنظام الدا.  2008تغطيتها من موازنة الجهاز لعام 
 

 القرار

 .أخذ المجلس علماً بإنجازات اللجنة
                      

 . الفريق الوطني لبناء قواعد البياناتتتقرير إنجازا .4

قـدم عـضو المجلـس سفيان أبو حرب تقريراً حول إنجازات الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات في المؤسسات، مشيراً الى                     

نوات القادمة والمتمثلة في إعداد معيار عام مستخدم وطنياً، ومركز موارد وتبادل خبرات وحصر              أولـويات الفـريق خالل الس     

الممارسـات الجـيدة وطنـياً وإقليميا ودولياً والعمل على توطين هذه الممارسات، مستعرضاً أهم األنشطة التي تضمنتها خطة                   

 .$50,000 والبالغ قيمتها 2008، والى تغطية الجهاز لموازنة الفريق لعام 2008الفريق لعام 
 

 القرار

 .أخذ المجلس علماً بإنجازات الفريق
 
 2008موازنة المجلس للعام  .5

 تم إعدادها على غرار 2008، وقد أشار أمين عام المجلس الى أن الموازنة لعام 2008ناقش المجلس الموازنة المقترحة لعام 

 .2007موازنة عام 
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 القرار

 2008عام اعتماد موازنة  المجلس لل
 
 التدوير في عضوية المجلس .6

قـدم الـسيد عفيف عبد العزيز نبذة عن آلية التدوير في عضوية المجلس، حيث أن النظام الداخلي ينص على ضرورة تدوير                      

 سنوات، وهذا يتطلب اقتراح مؤسسات وهيئات جديدة        3قطاعـات تمـثلها مؤسسات وهيئات بصورة مؤقتة كل          ) 8(عـضوية   

 .20/08/2008المجلس مع انتهاء دورته الثالثة في لالنضمام لعضوية 
 

 القرار

ماس، /محمد نصر . وزارة العمل، د  /صالح الزرو . اإلحصاء وعضوية كل من  د     /تشكيل لجنة برئاسة السيد عفيف عبد العزيز      

 تقدم اللجنة مقترحاً    وزارة التربية والتعليم العالي، على أن     /سعادة حمودة . االتحاد العام للمرأة، م   /فـريال سـالم عـبد الرحمن      

 .10/05/2008بالهيئات والمؤسسات الجديدة وذلك في موعد ال يتجاوز 
 
 موعد االجتماع القادم .7

 30/10/2008تم االتفاق على عقد االجتماع القادم في 
 
 

 -انتهى-
 
 
 
 

 أيمن دويكات

 سكرتير المجلس


