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س اإلحصاء الفلسطیني تستعرض   :السیدة عال عوض، رئ
ة للعام   ر السنو ألعمال  المؤسسة اإلحصائ   2016التقر

  

س اإلحصاء الفلسطیني  ـز لإلحصـاء الفلسـطیني استعرضت السیدة عال عوض، رئ التقرر السنو ألعمال الجهاز المر
سلط الضوء على أبرز المحطات واإلنجاز 2016للعام  قها على مدار العام، الذ   .ات التي تم تحق

 

عــددًا مــن المحطــات المهّمــة، لعــل أبرزهــا التحضــیر لتنفیــذ التعــداد العــام شــهد  2016العــام وأشــارت الســیدة عــوض، أن 
ان والمســاكن المنشــآت  ــأتي تنفیــذه اســتحقاقًا 2017للســ اني الثالــث الــذ ینفــذ فــي فلســطین، و عتبــر التعــداد الســ ، الــذ 

ــًا  اســتخدام 2000موجــب قــانون اإلحصــاءات العامــة للعــام قانون ونــه ســینفذ للمــرة األولــى  ــة خاصــة مــن  تســب أهم ، و
ـة انـات بواسـطة األجهـزة اللوح ا الحدیثة فـي جمـع الب ـز جهـد الجهـاز خـالل العـام   .التكنولوج علـى إنجـاز  2016وقـد تر
ــة الالزمــة، حیــث تــم إعــداد االســت ــة واإلدار یل التحضــیرات الفن افــة، وتشــ مارات، وأدلــة العمــل والتــدرب لمراحــل التعــداد 

قــات التــي ســیتم اســتخدامها فــي تحــدیث الخــرائط وجمــع  ر التطب ــة، وتطــو ــة واإلدارــة، وتــوفیر األجهــزة اللوح اللجــان الفن
ـــا المعلومـــات ـــة لتكنولوج ـــة التحت انـــات مـــن المیـــدان، إضـــافة إلـــى تـــوفیر البن تنفیـــذ التعـــداد  2016مـــا شـــهد العـــام   .الب

سي افة التي سیتم استخدامها في التعداد الرئ ار األدوات    .التجربي الخت
  

س اإلحصاء الفلسطیني،  ة، أنوأضاف رئ ة فـي  تمثلت في  المحطة الثان ة لإلحصاءات الرسم طة الدول عقد مؤتمر الرا
ــــرة  طـــة 08/12/2016-06دورتـــه الخامســـة عشـــرة فـــي أبـــو ظبــــــــي خــــــــالل الفتــــ ســـًا للرا صـــفته رئ ، حیـــث تـــولى الجهـــاز 

ــــز اإلحصــــاء التعــــاون مــــع مر روح "أبــــو ظبــــي، وقــــد حمــــل المــــؤتمر عنــــوان -التنســــی والتحضــــیر لعقــــد هــــذا المــــؤتمر، 
ة ر نظـــام   ".الشـــراكة واالبتكـــار المســـتمر: اإلحصـــاءات الرســـم ا مهّمـــة تتعلـــ بتطـــو وقــد تنـــاول المـــؤتمر محـــاور وقضـــا

ــا والمصــادر اإلحصــاءات ا انــات، إضــافة إلــى اســتغالل التكنولوج ة العــالمي فــي ظــل الطلــب المتزایــد لمســتخدمي الب لرســم
ناء الشراكات وتعزز العالقات انات و اب   .الجدیدة للب وتم خالل المؤتمر اإلعـالن عـن الفـائزن بجـائزة اإلحصـائیین الشـ

المرتبتین األول2016للعام  ة لعرض أوراق عملهم خالل المؤتمر، حیث تمت دعوة الفائزن    .ى والثان
  

ان والمسـاكن تمثلت في  المحطة الثالثة، أن  ،وأضافت السیدة عوض ه الجهاز لتنفیذ التعداد العـام للسـ قوم  الجهد الذ 
ـأتي تنفیـذ هـذا التعـداد انطالقـًا مـن دور الجهـاز فـي تـوفیر  ة في لبنان، حیث  مات والتجمعات الفلسطین انـات في المخ الب

ـع مـن العـام  افة، فقد شرع الجهاز، خالل الرع الرا ان تواجدهم  ة حول الفلسطینیین في أم التحضـیر 2016اإلحصائ  ،
ز اللبناني، وسیوفر هـذا  التعاون والشراكة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني، وٕادارة اإلحصاء المر لتنفیذ هذا المشروع 

انـــات إحصــ ـــة التعــداد قاعــدة ب ــة والجغراف موغراف ـــة والد ة واالجتماع قــة حـــول مختلــف الجوانـــب االقتصــاد ة شـــاملة ودق ائ
اسـات الهادفـة نحـو تحسـین أوضـاعهم  اغة الخطـط ورسـم الس سـهم فـي صـ لالجئین الفلسطینیین في لبنان، األمـر الـذ س

شتهم   .وظروف مع
 

ــة ال العمــل علــى أهــداف التنم عــة، فتتعلــ  اشــر الجهــاز خــالل العــام )SDGs( 2030مســتدامة أمــا المحطــة الرا ، حیــث 
یل  2016 ــًا، تــم تشــ ــة نحــو مأسســة العمــل علــى مؤشــرات هــذه األهــداف علــى أكثــر مــن صــعید؛ فوطن ــالخطوات العمل

ة المسـتدامة  ة لتنفیذ خطة األمم المتحدة للتنم ادة وتنسی الجهود الوطن برئاسـة مجلـس الـوزراء،  2030الفر الوطني لق
ة الوزارات و  اناتهـا وعضو ـة ب ـادة وتنسـی جهـود تـوطین هـذه المؤشـرات ومراق المؤسسات ذات العالقة، وسیتولى الجهاز ق
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نـاء القـدرات   .وتوفیرها ـع المسـتو للشـراكة والتنسـی و ة في الفر رف ار الجهاز ممثًال عن المنطقة العر ًا، تم اخت ودول
عد العام  عم  .2015لرصد فترة ما  ًا، ف م ة ومنظمة التعاون اإلسـالمي أما إقل التعاون مع جامعة الدول العر ل الجهاز 

ا  ــي آســ ــة لــدول غر ة واالجتماع وا(ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصــاد ، إلــى جانــب التنســی المتواصــل مــع األجهــزة )اإلســ
ة التــي تســتج ــات اإلحصــائ فــًا لألنشــطة والفعال شــهد العــام القــادم تكث ــة، وس ة العر ــة اإلحصــائ انــات المطلو یب لتــوفیر الب

ة المستدامة ة مؤشرات التنم   .لمراق
  

ر والبنـاء المؤسسـي،  سـلط التقرـروأشارت السیدة عوض، أن  الضـوء علـى أبـزر اإلنجـازات المتحققـة علـى أصـعدة التطـو
ـــة، وحصـــاد العـــام ة االجتماع ـــة، والمســـؤول ـــة والدول م ـــة واإلقل ك، وتعزـــز العالقـــات المحل ، إضـــافة إلـــى 2016 والتشـــب

ــــذلك اســــتكمال 2017-2015توجهــــات الجهــــاز لألعــــوام  ،  واســــتمرار الجهــــد نحــــو بنــــاء ســــجل األعمــــال اإلحصــــائي، و
ات الالزمة لحصول اإلحصـاء علـى شـهادة  ـالتمیز"المتطل ـذلك االنجـازات المحققـة )EFQM(مـن مؤسسـة " ملتزمـون  ، و

ا تنـاول على صعید نظام إدارة الجودة، واستخدام التقن مـا و ذلك مسـح رضـى المـوظفین،  انات، و ت الحدیثة في جمع الب
ـة التـي نفـذتها المؤسسـة فـي إطـار  انات ووسائل اإلعالم، إضـافة إلـى األنشـطة االجتماع التقرر العالقة مع مستخدمي الب

ة االلتـز  ة وما تضمنته من مخرجات ونس ة، إضافة إلى الرزنامة اإلحصائ ة االجتماع ام بإصـدارها حسـب الموعـد المسؤول
ــة التــي نفــذها اإلحصــاء الفلســطیني، وأنشــطة التــدرب لتأهیــل مــوظفي اإلحصــاء لتعزــز قــدراتهم،  المحــدد، والمســوح المیدان

  إضافة إلى العدید من الموضوعات المختلفة
  

س اإلحصــاء الفلســطیني،  ة وتمیزهــا یرتكــزان علــى مقومــات عــدةوأكــد رئــ م التــي إن نجــاح المؤسســة اإلحصــائ ، أولهــا القــ
، واإلصرار والتحد في  ة، والتي تقوم على التمیز واإلبداع، والعمل الجماعي بروح الفر یؤمن بها أبناء األسرة اإلحصائ
فخامـة السـید  ة ممثلـًة  ـادة الفلسـطین ـات والمشـاكل، وثانیهـا الثقـة والـدعم اللـذان تحظـى بهمـا المؤسسـة مـن الق مواجهة العق

س محمو  اس الرئ س الوزراء أ" أبو مازن "د ع رامي الحمد هللا، وثالثها الثقة والدعم اللذان تحظى . د. حفظه هللا، ودولة رئ
ــة، والقطــاع الخــاص،  وم ة، والــوزارات والمؤسســات الح بهمــا المؤسســة مــن قبــل المجلــس االستشــار لإلحصــاءات الرســم

اء والــداعمین والمــانحین، الــ ــة، والشــر مهامهــا علــى الوجــه والمنظمــات الدول ــام المؤسســة  ــارز فــي تســهیل ق ذین لهــم دور 
ات التي تعترض سیر العمل   .األكمل، وتذلیل العق

  

ة الفلسـطینيأن نسـأل هللا العلـي القـدیر  ،السیدة عـوض وأضافت ـام بو  وفقـتقـد  تكـون المؤسسـة اإلحصـائ اتفـي الق ، هـااج
ة في مسیرة بناء الدول ساهمتقد  تكون وأن  أن تسـتمر هـذه الجهـود نحـو تحقیـ المزـد مـن النجاحـات، وتجـاوز و ة، بإیجاب

م العطـاء نحـو بنـاء الدولـة  ـه قـ ة نموذجًا تتجلى ف ة الفلسطین قى المؤسسة اإلحصائ ل عزمة وٕاصرار، لكي ت ات  التحد
ة وعاصمتها القدس الشرف   .الفلسطین

  
 :مالحظة
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