
 توقعان مذكرة تفاهم مشترك لإلحصاءالنيابة العامة والجهاز المركزي 
  

الفلسطيني ،  لإلحصاءوقع المستشار احمد المغني ، النائب العام ، والسيدة عال عوض، رئيس الجهاز المركزي 

في  لإلحصاءوالجهاز المركزي ، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين النيابة العامة 19/03/2012اليوم االثنين 

  .الفلسطينية األراضيتوفير بيانات ومؤشرات عن واقع العدالة في  إطار
  

وشارك في مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أجريت في مكتب النائب العام، النائب العام المساعد القاضي عبد 

، واللواء عبد اللطيف سليمان رئيس األعلىميني ممثالً عن مجلس القضاء االغني العويوي، والقاضي عزت الر

دياك،  أبوهيئة القضاء العسكري والمحكمة العليا العسكرية، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي 

سالم جرار، والسيد  األستاذوالسيد محمد شراكة ممثالً عن وزارة العدل، ورئيس وحدة التخطيط في النيابة العامة 

مجلس لشؤون الخدمات المساندة والسيد لؤي شحادة مدير عام وحدة  اإلحصاء رئيسمساعد عفيف عبد العزيز 

  .باإلحصاء الوزراء
  

التعاون والتنسيق بين الطرفين لتفعيل اعتماد  إلىهذه المذكرة تهدف  أن إلىواضح النائب العام المستشار المغني 

الفلسطينية من خالل تدريب كوادر  األراضيفي في توفير بيانات ومؤشرات عن واقع العدالة  اإلداريةالسجالت 

الخاصة بواقع  اإلحصائيةالمنهجيات في آلية جمع البيانات  البيانات، وبهدف توحيد  إعدادالنيابة العاملة في مجال 

  .العدالة في فلسطين، وتعزيز مبدأ توفير المعلومات للمواطنين
  

م هذه ستُحدث نقلة نوعية في العمل مع القطاعات الحكومية مذكرة التفاه أن إلىمن جانبها، أشارت السيدة عال 

من اجل  اإلحصائيوالحكم والعدالة كما ستقوم بالتزويد بالرقم  األمنومؤشرات في قطاع  إحصائياتحيث تشمل 

للتعاون ومساعدة النيابة العامة في تأهيل كادر  اإلحصاءلقطاع العدالة، كما أكدت استعداد  تاستراتيجياوضع 

  .ء قاعدة معلومات تخدم النيابة العامةوبنا
  

توقيع الرسمية، وجاءت بعد  لإلحصاءاتالوطنية  لإلستراتيجيةأن مذكرة التفاهم هذه جاءت استجابة  إلى ويشار

مؤسسات السلطة الوطنية و اراتوزوغيره من  األعلىمجلس القضاء  عدة اتفاقيات سابقة كان أخرها مع

  .الفلسطينية

  

وتحقيق  للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملةة وتأتي هذه المذكر

مثل الجهة الرسمية التي تقوم يي ذالأهداف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  تالقتالمصلحة العليا بعد أن 

تسعى التي   النيابة العامةمع أهداف  بتوفير الرقم اإلحصائي في مختلف المجاالت التي تهم المجتمع الفلسطيني،

، لتحقيق مصلحة الوطن العليا، وللوصول إلى هذه المؤسسة الهامةورفع مستوى أداء  العدالةواقع إلى تحسين 

  .حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة
 


