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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  الوزراءمكتب رئيس 

   بيان صحفي

  سالم فياض، رئيس الوزراء. صادر عن د

23/04/2012  

  على مستوى العالم والواحد والسبعونالخامس عربياً، 

  SDDSفلسطين تنضم للمعيار الخاص لنشر البيانات  

صندوق النقد الدولي عن قبول  ،لإلحصاءات الرسمية ياالستشار، ورئيس المجلس سالم فياض رئيس الوزراء. دأعلن 

تلتحق بذلك مشيراً إلى ان فلسطين ، SDDSات نعضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيا 19/04/2012 بتاريخ

مئة  الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد عن النقد من الدول االعضاء في صندوق بع دول عربية فقط،ر، من بينها أبسبعين دولة

  . ين دولة، كانت قد انضمت لمعيار النشر المذكورتسعو

التي تم بذلها في تحقيق  للجنة الوطنية التي تولت مهمة التحضير لهذا اإلنجاز الكبير والجهود الجزيلشكره فياض  قدمو

كمنسق  ،صاء الفلسطينيز المركزي لإلحبقيادة الجها بجهد وتفانيعمل  يالذوطني الفريق المن خالل  النشر لمعيار االنضمام

باإلضافة إلى بعض المؤسسات الرسمية األخرى بورصة فلسطين، وسلطة النقد الفلسطينية، ووعضوية وزارة المالية،  ،وطني

حيث عملت الجهات المذكورة  ،الفلسطينية دارة الحكم المحلي، وهيئة التقاعومنها وز ،التي التزمت بتوفير البيانات المطلوبة

لهذا اإلنجاز الكبير الذي ينسجم وتوجهات الحكومة في التمهيد إلقامة الدولة  على االعدادنوات الخمس الماضية على مدار الس

 .المستقلة
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وقد نجح هذا  .من قبل صندوق النقد الدولي 1996عام  استحدثكان قد فياض إلى ان المعيار الخاص لنشر البيانات  وأشار

ت اإلحصائية المتاحة لإلطالع العام ومدى جودة ودرجة حداثتها باإلضافة إلى تحسين المعيار في تحسين نطاق تغطية البيانا

  .المعلومات التي ترتكز عليها عمليات األسواق المالية وتقييمات السياسات االقتصادية عموماً

بما يشمل ( قطاع النشاط االقتصادي : وهيإقتصادية أربعة قطاعات تتوزع على  مؤشرا  22يضم  بأن المعيار وأضاف

، )حكومةبما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية لل(، وقطاع المالية العامة )المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي االجمالي

بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان (، والقطاع الخارجي )بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات االيداع( والقطاع المالي 

  ).لمدفوعات واالستثمار االجنبيا

 تلك المؤشرات علىنشر كما ستُ .حسب احتياجاتهم واستخدامهااإلطالع عليها  لكافة المستخدمين المذكورة وتتيح المؤشرات

  .، بما يضع فلسطين على الخارطة االحصائية الدوليةفي صندوق النقد الدولياللوحة اإللكترونية لنشر البيانات 

مساعدة البلدان في  وبما يشمل،، ى معيار النشر الخاصاليجابية على الدول التي تنضم اإلنعكاسات اال إلىفياض  وأشار

إلقتصادي الشفافية وإتاحة بيانات المركز المالي وا تعزيزتعزيز وتطوير إحصاءاتها وآليات نشر البيانات فيها من خالل 

توسيع دائرة اإلطالع ، وئي على المستويين المحلي والدولياتعزيز دور وأهمية الرقم اإلحص، للجمهور وكافة المعنيين

المحلي أو الدولي من خالل نشر البيانات على  لمستوىواالهتمام واالستخدام للبيانات والمؤشرات اإلحصائية سواء على ا

وإمكانيات ة الدولالتعريف بمقدرات ، باإلضافة إلى دولةفحات والمواقع اإللكترونية للموقع الصندوق وربطها بالص

  .اإلنفاق ووضع اإلستثمار الدوليواإلستثمارات الخارجية من خالل نشر البيانات ذات العالقة بالمديونية، 

  

لنشر متطلبات االنضمام للمعيار الخاص  في اجتيازوأما فيما يتعلق بفلسطين، وباالضافة إلى ما ذكر أعاله، فإن في النجاح 

حاسم، على الدرجة المتقدمة من النضج الذي وصلت إليه مؤسسات السلطة الوطنية في  ما يدل، وبشكلالبيانات االحصائية 

 .أداء مهامها، وبما يضاهي األداء في النخبة من الدول االعضاء في صندوق النقد الدولي


