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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
10/06/2007 

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 محضر االجتماع الخامس
 

لم يتمكن أعضاء غزة من حضور      ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، البيرة وغزة عبر الفيديو كنفرنس           :المكان

 ) االجتماع بسبب انقطاع التيار الكهربائي

 12:30 – 10:00  الساعة:الزمان

 10/06/2007 األحد الموافق :اليوم والتاريخ
 

 :الحضور

 ).مرفق قائمة الحضور(
 

 :الغياب

 )موضح ضمن قائمة الحضور(
 

 :جدول األعمال

 االفتتاح .1

  19/03/2007اعتماد محضر االجتماع الرابع للمجلس المنعقد بتاريخ  .2

  الفلسطينية من سجل السكان لدراسة حول كيفية إعداد النسخة TORتقرير فريق إعداد  .3

  عثمان أبو لبده بشان توحيد قواعد البيانات. تقرير فريق دراسة مقترح المرحوم د .4

         تقييم تدفق البيانات للجهاز .5

    2007تقرير تقدم العمل عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .6

  موعد االجتماع القادم .7
 

 :االفتتاح

 :لس االجتماع، وقد ركز في كلمته االفتتاحية على ثالثة مواضيع هيافتتح أمين عام المج .1

، مشيراً الى النجاح الكبير الذي حققه       28/03/2007-27مؤتمـر اإلحـصاء والتنمية الذي عقده الجهاز في           •

 .المؤتمر على كافة األصعدة

في اليمن خالل الفتـرة    مـشاركة الجهاز في المنتدى الثالث لتعزيز القدرات اإلحصائية العربية والذي عقد              •

 حيث كان رئيس الجهاز رئيساً للجنة التحضيرية للمنتدى، مشيراً أيضاً الى النجاح الكبير 17-19/04/2007

 .الذي حققه هذا المنتدى
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اإلعـالن عن مشاركة الجهاز في المنتدى العالمي لقياس التقدم في المجتمعات والذي سيعقد في تركيا خالل                  •

علما بأن الجهاز يشارك باعتباره     . سيترأس رئيس الجهاز جلستين في هذا المنتدى       حـيث    06/2007شـهر   

 .يترأس  مجموعة عمل حول الشرق األوسط

بـدوره شكر رئيس المجلس في كلمة له الجهاز على الجهود التي يقوم بها، واعلم أعضاء المجلس بقرار مجلس                    .2

 .ؤسسات واألسر على دعم مشروع التعدادالوزراء بشأن شكر الجهاز على جهوده وحث الوزارات والم
 

 :ملخص النقاش والتوصيات

 19/03/2007اعتماد محضر االجتماع الرابع للمجلس المنعقد بتاريخ  .1

 تم اعتماد المحضر دون تعديالت
 
   لدراسة حول كيفية إعداد النسخة الفلسطينية من سجل السكانTORتقرير فريق إعداد  .2

 لدارسة حول كيفية إعداد النسخة الفلسطينية       TORفريق الذي كلف بإعداد     عرض السيد أحمد حنون تقرير ال      •

 .من سجل السكان علماً بأن الفريق تكون من السادة أحمد حنون، سفيان البرغوثي، عبد الرحمن أبو عرفة

 بالتعديالت التي تم طرحها من قبل األعضاء، على أن تتضمن مخرجات التقرير             TORتـم اعـتماد الــ        •

 ). بعد التعديلTORمرفق ( شهور 3طة تنفيذ خالل موازنة وخ

 .تم تفويض الجهاز بتشكيل فريق إلعداد الدراسة •

يتولـى الفـريق المكون من السادة أحمد حنون، سفيان البرغوثي، عبد الرحمن أبو عرفة مسئولية اإلشراف                  •

 .العام
 
 البياناتعثمان أبو لبده بشان توحيد قواعد . تقرير فريق دراسة مقترح المرحوم د .3

سكرتير المجلس بسبب عدم تمكن عضو المجلس السيد        /تـم عرض تقرير الفريق من قبل السيدة عال عوض          •

علماً بأن الفريق تكون من السادة      . رزق البياري من عرض التقرير بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غزة          

 .أحمد مسلماني. سمير عبد اهللا، د. رزق البياري، يوسف فالح، د

 .الجهاز بإعداد مقترح قرار لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لتنفيذهيقوم  •
 
 تقييم تدفق البيانات للجهاز .4

قـدم الـسيد سـفيان البرغوثـي تقريـراً ملخـصاً حول تدفق البيانات الى الجهاز ومدى تعاون الوزارات                     •

 :والمؤسسات مع الجهاز بهذا الشان

مقترح مشروع قرار للطلب من كافة الجهات الرسمية        تم االتفاق على أن يرسل الجهاز الى مجلس الوزراء           •

 .أن تقوم بتقديم بياناتها بشكل مكتمل ومحدث وااللتزام بالنماذج والتقيد بها

 .التعاون مع الجهاز بهذا الشأن) محلية، أجنبية(الطلب من الجهات األخرى غير الحكومية  •

حديد مندوب من قبل الجهاز للمتابعة معها بهذا        إرسال رسائل لكل مؤسسة تبين البيانات الناقصة بالتفصيل وت         •

 .الشان
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 2007تقرير تقدم العمل عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .5

وضع أمين عام المجلس السادة أعضاء المجلس في صورة االستعدادات لتنفيذ التعداد خالل هذا العام، مشيراً الى                 

 .روعالمشاكل والصعوبات التي تحيط بهذا المش
 

 موعد االجتماع القادم .6

 .21/10/2007في ) 2007الثاني (تم االتفاق على أن يعقد االجتماع القادم 
 
 

 -انتهى-
 

 عال عوض

 سكرتير المجلس


