
  
 

 
 

  )CFG(مجموعة التمويل الرئيسية و لإلحصاءتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي خالل 

  بالحكومة النرويجية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الممثلة 

  

   فلسطينيفياض يشيد بالدعم النرويجي والسويسري لجهاز اإلحصاء المركزي ال
    

إلحصاء لالمركزي لجهاز ا رئيسوالسيدة عال عوض الدكتور سالم فياض،  وزير المالية وقع رئيس الوزراء 

مذكرة تفاهم بين الجهاز الوزراء في مدينة رام اهللا،  رئاسةفي  26/04/2012الخميس  ظهر اليوم، الفلسطيني

والوكالة السويسرية  ،مة النرويجيةممثلة بالحكوال )CFG(ومجموعة التمويل الرئيسية  ،الفلسطيني المركزي لإلحصاء

، وعن فريدنلوندالسيد هانس  ، حيث وقع عن الجانب النرويجي ممثل النرويج لدى السلطة الوطنيةللتنمية والتعاون

الوكالة السويسرية للتنمية وبحضور مدير  روالند ستنغر، ممثل سويسرا لدى السلطة الوطنية السيد الجانب السويسري

  .جان كارلوالسيد  والتعاون
  

طار مجموعة من إمتداداً لجهد دولي تم بلورته في أتي اياالتفاقية أن التوقيع على هذه وأكد رئيس الوزراء على   

حيث تعهدت المجموعة بتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة  ،2003المانحين الرئيسيين منذ عام 

ولى ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم األ)Basket Fund(ى شكل سلة تمويلية بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عل

، وعلى اثر النتائج االيجابية للتجربة فقد تم تمديد مذكرة التفاهم 2005 -2003عوام حصائي لأللتغطية البرنامج اإل

، 2011-2009ومن ثم ، 2008- 2006 في األعوام لتشمل تقديم الدعم لبرنامج الجهاز ،)CFG(الموقعة بين الجهاز و

من قبل الممثلية النرويجية للسلطة الفلسطينية الوكالة  2014 -2012سيتم توقيع اتفاقية تعاون للثالث سنوات  وحالياً

  .لإلحصاءدعم البرنامج الوطني ل ة والتعاونالسويسرية للتنمي
  

ن للمعيار الخاص بنشر البيانات فلسطي انضمت فيهوقت التوقيع على هذه االتفاقية يأتي في وأشار فياض إلى أن 

، ي حققه الجهاز المركزي لإلحصاءذال االنجاز اوشدد على أن هذ، اإلحصائية المدار من قبل صندوق النقد الدولي

من الدرجة  ذلك وما يمثله ،وجاهزيتها شكل عالمةً بارزة على قدرة مؤسساتنايوغيره من المؤسسات الحكومية، 

مكوناً جوهرياً في عملية اإلعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين المستقلة ، باإلضافة إلى أنه العالية في النضج المؤسسي

في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة األبدية   1967على حدود عام 

 ،ما كنا قد أكدنا عليهبدرجة كبيرة  ويعززهم يساإن انضمام فلسطين لهذا المعيار اإلحصائي الهام  " لهذه الدولة، وقال 

بأن السلطة الوطنية وصلت ومن خالل أداء مؤسساتها في مجال تقديم  ،2011ومنذ عام  ،وأكد عليه المجتمع الدولي

  "المختلفة إلى مصاف الدول المتقدمة واإلدارةفي مجاالت الحكم والخدمات لمواطنيها 
  



  
 

 
 

والكفاءة الوطنية، بما في ذلك اإلحصاء المركزي الفلسطيني، بأعلى معايير التميز وجدد رئيس الوزراء التزام السلطة 

ليس فقط  نبما يتطلب المزيد من االنخراط في هذا الجهد ومن كافة العاملي، وعن البيانات والقدرة والشفافية واإلفصاح

دد رئيس الوزراء اعتزازه باإلحصاء ، كما جكافة فئات شعبناقبل بل ومن  ،في السلطة الوطنية على المستوى الرسمي

 ت الهامة التي قام بها بما أوصلهالمركزي على ما قام به خالل سنوات طويلة ومنذ نشأة السلطة الوطنية، واالنجازا

ج هي جهة ال تنت المركزي الفلسطيني اإلحصاءجهاز  ، وأشار إلى أنإلى مستوى أجهزة اإلحصاء في كافة أنحاء العالم

الوصول لها لكافة مستخدمي البيانات، وبما يشكل قاعدة  هليجعلها مادة يس بماو ،وتبوبها وتعالجها هاتديرالبيانات بل 

   .سليمة لبلورة القرارات ورسم السياسات وقيادة وتوجيه الجهد التنموي في فلسطين
  

 مدعإلى الضافة ، باإليةإضافمليون دوالر  3لماضية بواقع عوام اأ مدار الثالثوأوضح فياض أن النرويج قدمت على 

مليون دوالر،  18حوالي  والبالغ اإلحصاء المركزي جهازمنذ نشأة و الماضية، على مدار األعوام الذي قدمتهسخي ال

 6 ه حواليكانت قد قدمتباإلضافة إلى ما  دوالرألف  650مليون وباإلضافة إلى الدعم السويسري، حيث قدمت سويسرا 

 أسرة، ويضاف إلى ذلك مجموعة من المساهمات والتبرعات الذي ساعدت ام الماضيةعلى مدار األعو مليون ونصف

  .في فلسطين اإلحصاء
  

الدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته  حكومة وشعباً، على ،وسويسراوشكر رئيس الوزراء النرويج، 

ميق الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين الوطنية، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهامها لتعزيز وتع

من المانحين ، كما شكر المركزي الفلسطيني اإلحصاءجهاز  ، بما في ذلكلة، واستكمال بناء مؤسسات الدولةالمستق

  . والبنك الدولي ،وهولندا، كاالتحاد األوروبي، 2003مجموعة المانحين الرئيسيين الذين دعموا هذه المسيرة منذ عام 
  

 
  


