
  اإلحصاء الفلسطيني  ينظم ورشة عمل حول إحصاءات التجارة الخارجية في محافظة الخليل

    

  % 18 ستوردو 2010راضي الفلسطينية عام لأل الصادراتمن إجمالي % 27 صدرتمحافظة الخليل 

  الفلسطينية  وارداتالإجمالي من     
    

أساس مواصلة الحوار بين منتجي ومسـتخدمي   انسجاماً مع سياسية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني القائمة على  

 21/05/2012الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، نظم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم االثنـين الموافـق   

ورشة عمل حول إحصاءات التجارة الخارجية في محافظة الخليل وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة الخليـل، حضـرها   

  .لمؤسسات المختلفة والجهات ذات العالقة بالوضع االقتصادي في المحافظةالعديد من ممثلي ا

  

رئــيس الغرفــة التجاريــة فــي الخليــل وفــي بدايــة الورشــة رحــب المهنــدس محمــد غــازي الحربــاوي  

ــائية       ــام اإلحص ــدار األرق ــي إص ــطيني ف ــاء الفلس ــا دور  اإلحص ــور مثمن ــاء والحض ــق اإلحص بفري

ــي التخطــيط ا ــي تســاهم ف ــة الت ــة االقتصــاد الفلســطينيلســليم الحقيقي ــاء وتنمي ــة ، وبن ــى أهمي ــد عل وأك

  .التعاون ما بين الغرفة التجارية واإلحصاء الفلسطيني

  

وقد افتتح الورشة السيد توفيق نصار مدير دائرة المسوح الميدانية في جنوب الضفة الغربية في اإلحصـاء الفلسـطيني،   

ج حوار منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية والـذي ينفـذه   حيث رحب بالحضور واستعرض األهداف العامة لبرنام

اإلحصاء الفلسطيني بشكل دوري للتعرف على احتياجات المستخدمين واطالعهم على نتائج المسوح التي ينفذها الجهاز، 

  .ية على استضافتها ألعمال الورشة الغرفة التجارو الحضور على تلبية الدعوة وشكر 

  

الخارجية، في اإلحصاء الفلسطيني، أبرز مصـادر   حسام خليفة، مدير دائرة إحصاءات التجارةمن جهته استعرض السيد 

 إحصاءات التجارة الخارجية باإلضافة إلى أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها والتنويه إلى البيانات التي يتم اعتمادها في إعداد

بصورة موثوقة وذات جـودة   بعض المعوقات التي تتطلب تعاون كافة مصادر البيانات الرسمية بما يضمن توفير بيانات

  .عالية لكافة المستخدمين

  

كما قام خليفة بعرض مادة الورشة وتسليط الضوء على المؤشرات الرئيسية إلحصاءات التجارة الخارجية السلعية، وكان 

الفلسـطينية كانـت    األراضيالواردات في  إجماليمن % 18 ضت حول محافظة الخليل أنات التي عرالمؤشر أهممن 

  .من الصادرات الفلسطينية من محافظة الخليل% 27فيما كانت  2010لمحافظة الخليل عام 

  

هم حيث أشارت أ 2010التجارة الخارجية لعام  واستعرض السيد خليفة، مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتقرير إحصاءات 

لعـام   صـادرات من إجمالي قيمة ال% 86.5بلغت حوالي  إسرائيل الفلسطينية إلى األراضيمن  صادراتالنتائج أن نسبة ال



ــر دول 2010 ــى عشـ ــا ألعلـ ــواردات  ، فيمـ ــبة الـ ــت نسـ ــوالي بلغـ ــن% 79.8حـ ــرائيل مـ  .إسـ

مـن   %33.5حـوالي   لسوالراحيث شكلت الواردات من  2010أهم السلع التي تم استيرادها خالل عام  ، إلىخليفةوأشار 

 عشـر أعلى  من ضمن خردوات الحديد خالل العام، فيما كانت الصادرات من لمحافظة الخليل سلع مستوردة  عشرأعلى 

  .عشرةمن بين السلع ال% 19.4حوالي  من محافظة الخليل سلع تم تصديرها 

  

االستفسارات واألسئلة التي طرحت خـالل   وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تمت اإلجابة على كافة

الورشة، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حـوار مباشـر بـين    

المنتجين والمستخدمين للبيانات اإلحصائية، وضرورة اعتماد المعلومات اإلحصائية في إعـداد الخطـط والدراسـات،    

خرجات النظام اإلحصائي الرسمي في كافة المجـاالت، وثمـن المجتمعـون دور اإلحصـاء     واالستفادة القصوى من م

  .الفلسطيني في توفير المعطيات الرقمية والبيئة العلمية المناسبة لتطوير أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة


