
     

  

  

  

 في الخليل المعيشة مستوياتينظم ندوة حول الفلسطيني  اإلحصاء
  

أهم المؤشرات المستخدمة ، ندوة حول 23/10/2011األحد الموافق  ، اليومالفلسطيني نظم الجهاز المركزي لإلحصاء

 لخليل، حضرهافي األراضي الفلسطينية ، وذلك بالتعاون مع كلية التمويل واإلدارة في جامعة ا  في مستويات المعيشة

مـدير   ،توفيق نصـار  والسيد ،عميد الكلية ومنذر علقم رئيس قسم إدارة األعمال في الكلية ،الدكتور محمد الجعبري

دائـرة  وخالـد أبـو خالـد مـدير     ، مدير دائرة إحصاءات السكان دائرة المسوح جنوب الضفة والسيد محمد دريدي

  .الكليةد من طلبة العديو في اإلحصاء الفلسطيني إلحصاءات االجتماعيةا

  

وقد رحب الدكتور الجعبري بطاقم اإلحصاء والطلبة وثمن جهود اإلحصاء الفلسطيني فـي إصـدار العديـد مـن     

، وحث الطلبـة علـى   المؤشرات اإلحصائية التي تساهم في خطط البناء والتنمية ورسم السياسات واتخاذ القرارات 

عن االجتهـاد غيـر   بعيداً  ة المعتمدة على الرقم اإلحصائي الرسميكتابة أبحاثهم العلمياعتماد األسلوب العلمي في 

  .قادرين على النهوض بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم أجيال وقادة المحسوب حتى نتمكن من بناء 

  

رحب خاللها بالحضـور،   ،مدير دائرة المسوح والعمل الميداني في جنوب الضفة ،توفيق نصار السيدوافتتح الندوة 

هداف العامة لبرنامج الحوار بين المنتجين والمستخدمين ضمن خطة الجهاز لرفع مسـتوى الـوعي   واستعرض األ

اإلحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني، والتعرف على احتياجات المستخدمين للرقم اإلحصائي مـن  

النشر والتوزيـع األكثـر مالءمـة    البيانات والمؤشرات اإلحصائية التي يرغبون بقياسها، كذلك التعرف على آليات 

  .للمستخدمين

  

ونوه إلى أن توضيح منهجيات العمل المعتمدة في البرامج اإلحصائية المختلفة وخلق حالة من الحوار الهادئ والبناء 

والموضوعي بيننا كمنتجين للرقم اإلحصائي الرسمي وبين القطاعات المجتمعية المختلفة كمستخدمين لهذا الرقم، يعد 

  .هم األهداف المرجوةمن أ

  

اإلحصائية بجهاز اإلحصاء، أهم المؤشرات  اإلحصاءات االجتماعيةالسيد خالد أبو خالد مدير دائرة بدوره استعرض 

  .إلحصائية وطرق قياس بعض المؤشراتببعض المفاهيم االمتعلقة 

  

ـ   ين المنتجـين  وأوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الندوات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشـر ب

والمستخدمين للبيانات اإلحصائية، وبضرورة اعتماد المعلومات اإلحصائية ، واالستفادة القصوى من مخرجات النظام 

  .اإلحصائي الرسمي في كافة المجاالت

  

  .ورد طاقم اإلحصاء على كافة األسئلة وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش واالستفسار

  


