
 

  SDDSفي االحتفال الخاص بانضمام فلسطين للمعيار الخاص بنشر البيانات  خالل كلمتها 

  لن يكون نهاية الطريق، وإنما هو مرحلة من مراحل التقدم في مسيرة العمل اإلحصائي نضمامالا  :السيدة عوض

  

ص لنشر البيانات، لن يكون نهاية ن انضمام فلسطين للمعيار الخاأ،  اكدت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني

: الطريق، وإنما هو مرحلة من مراحل التقدم في مسيرة العمل اإلحصائي، حيث سيتم العمل في المرحلة القادمة على شقين

أما الثاني، فسيكون من خالل التركيز على . األول، تعزيز جودة اإلحصاءات الرسمية من خالل العمل على الجودة الشاملة

جالت اإلدارية وتطويرها، ومن أهمها السجل التجاري الذي يشكل التحدي الرئيسي بالنسبة لنا، حتى نتمكن من بناء بناء الس

   .سجل تجاري عصري يساهم في توفير البيانات الالزمة للتطوير في المجاالت كافة

 

الجهاز  نظمهوالذي  ،SDDSية في حفل انضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائ كلمتهاجاء ذلك خالل 

. على شرف دولة رئيس الوزراء، د ،في مدينة رام اهللا 22/05/2012ظهر اليوم الثالثاء  المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، وعدد وقادة الفصائل الوطنيةعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفياض، . دبحضور  ،سالم فياض

ؤولين الرسميين، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية واألهلية والوطنية والدولية واسع من المس

 .واإلقليمية، وعدداً من السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية، وممثلين من األمم المتحدة

    

هذا اإلنجاز بوضع فلسطين ضمن قائمة مختارة  إنها لمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا ونحن نحققالسيدة عوض،  تشاروأ

من الدول األعضاء بالمعيار الخاص لنشر البيانات، وهو احد المبادرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي كأداة مهمة في 

وذوي تحسين جودة البيانات اإلحصائية، وبتصميم من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبالتعاون التام مع الشركاء 

، فقد تم إعداد )وزارة المالية، سلطة النقد، هيئة التقاعد الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي، وبورصة فلسطين(العالقة كافة 

دراسة شاملة بهدف حصر االحتياجات كافة، لإليفاء بمتطلبات االنضمام لهذا المعيار، ولم يكن باإلمكان تحقيق هذا اإلنجاز 

مجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمـية، ممثالً بأعضائه كافة، ورئيسه دولة األخ رئيس الوزراء دون الدعم المباشر من ال

جهاد الوزير على التعاون . سالم فياض، حيث تمكنا بتوجيهاته من جعل هذا األمر ممكناً، كما أقدم الشكر والتقدير لألخ د. د

النقد الفلسطينية، وبالفعل ها نحن نحتفل اليوم بهذا اإلنجاز  الالمحدود وتذليل العديد من المعوقات الخاصة بمؤشرات سلطة

هاز، وبالتعاون مع الذي يضع فلسطين على الخارطة الدولية وبكل جدارة، ونعدكم من هنا بَأن تستمر مسيرة العمل في الج

الشركاء كافة، بأن يكون االنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات خطوة على طريق إنجاز كل ما نتطلع إليه، وإرساء األسس 

  .المتينة لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس

  



مواكبةُ  لمعيار له مبررات عدة، من أهمهاإن انضمام فلسطين لعال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني،  ةونوهت السيد

توفير البيانات اإلحصائية و، التطورات الحاصلة على جودة البيانات اإلحصائية من حيث التغطية والدورية، والحداثة

تعزيز ، وتوفير البيانات اإلحصائية الالزمة للمقارنات الدولية، االقتصادية والمالية الالزمة لصنع القرارات ورسم السياسات

تعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات ، ودور فلسطين في الخارطة اإلحصائية الدولية، وتعزيز عضويتها في صندوق النقد الدولي

  .االقتصادية والمالية في فلسطين

  

مؤشرا، موزعة على أربعة قطاعات،  )22(اثنين وعشرين  يضم الخاص لنشر البيانات المعياروشارات السيدة عوض، ان 

وتعتبر تلك المؤشرات أداة مهمة . ما اشار لذلك دولة األخ رئيس الوزراء في الفيلم الذي عرض على حضراتكم قبل قليلك

لرصد أداء االقتصاد الكلي والوضع المالي لكل بلد، وبالتالي فهي عبارة عن مؤشرات إنذار مبكر تساعد في تجنب حدوث 

تلك المؤشرات على موقع صندوق النقد الدولي مع مجموعة دول النخبة، تشير األزمات المالية واالقتصادية، كما أن إتاحة 

  .إلى درجة الشفافية العالية في البيانات اإلحصائية والمالية واالقتصادية للبلدان األعضاء في المعيار

  

ا الصندوق لفلسطين وخاصة بالشكرِ الجزيِل لصندوق النقد الدولي على المساعدات الفنية التي قدمه ت السيدة عوض، هوتوج

 Udo/ بعثة الصندوق في فلسطين ممثلةً بالسيد شكرتجهود الخبراء الذين عملوا معنا في تحقيق اإلنضمام للمعيار، كما 

Kock الفني من كذلك و. أسامه كنعان اللذان ساهما بجهد كبير في تحقيق هذا اإلنجاز والسيد الشكر موصول ألعضاء الفريق

  .يكة على جهودهم العظيمة والى كلِّ الجنود المجهولين الذين عملوا على تحقيق هذا اإلنجازِ الوطني الكبيرالمؤسسات الشر

  

بالتحية واإلكبار ألسرانا البواسل الذين خاضوا معركة العزة والكرامة، التي تكللت خالل كلمتها  كما توجهت السيدة عوض، 

رهم على صمودهم الذي يبث فينا االمل والصمود على هذه األرض الطيبة، ومهما طال فألف تحية لهم وُألس. بتحقيق مطالبهم

  .ليل السجن، فإن الفجر آت ال محالة

  
 


