
 SDDSخالل كلمته في حفل انضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية 

  انضمام فلسطين للمعيار الخاص عالمة بارزة على قدرة مؤسساتناأكد أن 

  ارة إلقامة دولتهدشعبنا حسم بشكل قطعي معركة الج: فياض
 

  
هنأ رئيس الوزراء سالم فياض، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، وشعبنا، بانضمام فلسطين  - وفا 2012- 5-22رام اهللا 

 .الُمدار من قبل صندوق النقد الدولي، SDDSللمعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية 

، على أن هذا االنجاز الذي حققه الجهاز المرآزي لإلحصاء، وغيره SDDSوشدد فياض في آلمته بحفل انضمام فلسطين إلى 

من المؤسسات العامة، يشكل عالمًة بارزة على قدرة مؤسساتنا وجاهزيتها، ويعكس درجة عالية من النضج المؤسسي، ومكون 

في قطاع غزة والضفة الغربية وفي   1967في عملية اإلعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام جوهري 

  .القلب من ذلك آله في القدس الشريف العاصمة األبدية لهذه الدولة

دولة، من بينها أربع  وأوضح أن فلسطين، ومن خالل االنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية، تلتحق بذلك بسبعين

دول عربية فقط، من الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد عن مئة وتسعين دولة، آانت قد 

  .انضمت لمعيار النشر المذآور

داء مؤسساتها وشدد رئيس الوزراء على أن االنضمام لهذا المعيار اإلحصائي الهام يؤآد أن السلطة الوطنية وصلت ومن خالل أ

  .في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وفي مجاالت الحكم واإلدارة المختلفة إلى مصاف الدول المتقدمة

لو لم تبلغ مؤسسات السلطة الوطنية إلى هذه المرحلة من النضج في اإلدارة، لما آان هذا االنجاز ممكننًا، وبهذا يكون ': وقال

  .'ونهائي معرآة الجدارة لقيام دولة فلسطينشعبنا الفلسطيني قد حسم وبشكل قطعي 

لمن قال بشأن الدولة الفلسطينية هي للفلسطينيين ولهم أن يسموها ما يشاءون، وأنتم تعلمون عمن أتحدث، له، ولمن ': وأضاف

 1967شكك في جدارة شعبنا الفلسطيني وفي حقه في هذه الدولة الفلسطينية المستقلة على آامل أرضنا المحتلة منذ عام 

  .'نعم هذه الدولة قادمة بإذن اهللا وستكون مستقلة وآاملة السيادة: بعاصمتها القدس الشريف، أقول



  
  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهاز اإلحصاء هو جهة ال تنتج البيانات بل تديرها وتبوبها وتعالجها، وبما يجعلها مادة يسهل 

  .يشكل قاعدة سليمة لبلورة القرارات ورسم السياسات الوصول إليها من قبل آافة مستخدمي البيانات، وبما

االنضمام للمعيار اإلحصائي يعني االلتزام بجودة وحداثة البيانات، إضافة إلى االلتزام التام والمطلق بمعايير وأوقات نشر ': وقال

  .'لدوليالبيانات، ونشرها على لوحة البيانات الخاصة اآلن بفلسطين، والمدارة من قبل صندوق النقد ا

وهنأ رئيس الوزراء األسرة اإلحصائية على الجهود والمثابرة واألداء المتميز، وتقدم بالشكر إلدارة الجهاز وللعاملين به على 

  .جهودهم العظمية والمتميزة

ع الدولي ، آما شكر آافة األصدقاء في المجتم'في ذلك عمل سياسي ووطني رائع يقدره لكم شعبنا في آافة أماآن تواجده': وقال

واألشقاء العرب والمؤسسات التي دعمت مسيرة العمل اإلحصائي في فلسطين، واستذآر بدايات عمل الجهاز، والذي آان 

  . المؤسسة الفلسطينية األولي التي تم تأسيسها بشكل رسمي، وقبل تأسيس السلطة الوطنية

إعالن مبادئ المعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية  وفي ختام الحفل وقع رئيس الوزراء بصفته وزيرًا للمالية على وثيقة

SDDS ،مع المؤسسات الشريكة المتمثلة بوزارة الحكم المحلي، وسلطة النقد، وهيئة التقاعد الفلسطينية، وبورصة فلسطين ،

وبة وااللتزامات المترتبة والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث يساهم هذا اإلعالن بااللتزام بتوفير آل جهة البيانات المطل

  .على آل طرف تجاه الطرف األخر، لضمان استمرار عضوية فلسطين ضمن البلدان األعضاء في المعيار

في مدينة رام اهللا، الذي ينظمه الجهاز  SDDSوحضر حفل انضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات اإلحصائية 

أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الفصائل الوطنية، المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بحضور عدد من 

ورئيس جهاز اإلحصاء المركزي عال عوض، وعدد واسع من المسؤولين الرسميين، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات 

صل المعتمدين لدى السلطة الوطنية، والمؤسسات الرسمية واألهلية والوطنية والدولية واإلقليمية، وعدداً من السفراء والقنا

  .وممثلين عن األمم المتحدة



  
  

من جانبها، أكدت رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض، أن انضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات، لن يكون نهاية 

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

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

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

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

وقالت عوض إن وضع فلسطين ضمن قائمة مختارة من الدول األعضاء بالمعيار الخاص لنشر البيانات، وهو احد المبادرات 

لي كأداة مهمة في تحسين جودة البيانات اإلحصائية، وبتصميم من الجهاز المركزي لإلحصاء التي أطلقها صندوق النقد الدو

وزارة المالية، سلطة النقد، هيئة التقاعد الفلسطينية، وزارة (الفلسطيني، وبالتعاون التام مع الشركاء وذوي العالقة كافة 

  .، يعتبر إنجازا هاما وكبيرا)الحكم المحلي، وبورصة فلسطين

شارت الى أنه تم إعداد دراسة شاملة بهدف حصر االحتياجات كافة، لإليفاء بمتطلبات االنضمام لهذا المعيار، ولم يكن وأ

باإلمكان تحقيق هذا اإلنجاز دون الدعم المباشر من المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمـية، ممثالً بأعضائه كافة، 

  .ته من جعل هذا األمر ممكناًورئيس الوزراء سالم فياض، حيث تمكنا بتوجيها

ونوهت رئيس اإلحصاء الفلسطيني، الى أن انضمام فلسطين للمعيار له مبررات عدة، من أهمها مواكبةُ التطورات الحاصلة 

على جودة البيانات اإلحصائية من حيث التغطية والدورية، والحداثة، وتوفير البيانات اإلحصائية االقتصادية والمالية الالزمة 

نع القرارات ورسم السياسات، وتوفير البيانات اإلحصائية الالزمة للمقارنات الدولية، وتعزيز دور فلسطين في الخارطة لص

اإلحصائية الدولية، وتعزيز عضويتها في صندوق النقد الدولي، وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات االقتصادية والمالية في 

  .فلسطين

لنشر البيانات يضم اثنين وعشرين مؤشرا، موزعة على أربعة قطاعات، وتعتبر تلك المؤشرات وأضافت ان المعيار الخاص 

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



ى موقع صندوق النقد الدولي مع مجموعة دول النخبة، حدوث األزمات المالية واالقتصادية، كما أن إتاحة تلك المؤشرات عل

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

راء وتوجهت عوض بالشكرِ لصندوق النقد الدولي على المساعدات الفنية التي قدمها الصندوق لفلسطين، وخاصة جهود الخب

للمعيار، كما شكرت بعثة الصندوق في فلسطين وألعضاء الفريق الفني من المؤسسات  االنضمامالذين عملوا معنا في تحقيق 

  .الشريكة على جهودهم العظيمة

 


