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 عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية الرابعد. فياض يترأس االجتماع 
 
 

عشر للمجلس  الرابعترأس رئيس الوزراء د. سالم فياض، بصفته رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجتماع 
، وهو االجتماع 30/12/2012 الحدااليوم  صباح  والذي عقد في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام هللا

 .2012لعام  الثاني
 

وتقادم باسامه وساساع اعضااء المجلاس االستشااري ، بالعاام الجدياد  المجلس  أعضاء االجتماع في مستهل رئيس الوزراءوقد هنأ 
صاااااء بجهااااود وعماااال اإلح إلحصااااائية علااااا عملهااااا الااااد و ، مشاااايدا  الإلحصاااااءات الرساااامية بجز اااال الشااااةر والتقاااادير لالساااار  

لنقاا  مماا كاال علياه بالساا  ، مماا سااهع فاي تر ايد ا وال سيما في نشر البيانات بشةل مناتمع ،خالل الفتر  السابقة الفلسطيني
نعتبار  مسسساة وينياة رائاد ".  ورماس رئايس الاوزراء الاذي  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وقال: " نعتز جميعا  بما حققاه 

ذي يتميز  هع اإلحصاء الفلسطيني، وهنأ األسر  اإلحصائية علا الجهود والمثاا ر  واألداء المتمياز فاي الهمة والنشاط العالييس ال
 توفير الرقع اإلحصائي.

 
 

،                             ي رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أميس عام المجلس االستشار مس جانبها  ةرت السيد  عال عوض، 
واصل ، وعلا حرصه المتس الوزراء  علا دعمه المتواصل والمتميز  لإلحصاء الفلسطينيدولة األخ   د. سالم فياض رئي
وتقدمت بأحر التهاني والتبر ةات للجميع بمناسبة حلول أعياد الميالد المجيد  ورأس السنة  ،علا ترأس اجتماعات المجلس

 واستعرضت السيد  عوض أهع  جميعا.محبة وسالم لنا خير و  عام 2013الميالدية الجديد ، متمنية ال يةول العام 
إعالل النتائج  خالل الفتر  ما بعد االجتماع السا   للمجلس والتي مس أ رزها  اإلحصاء الفلسطينياالنجازات التي حققها 
، إعالل نتائج المسح العنقودي الرابع متعدد المس رات حول الالجئيس الفلسطينييس في لبنال 2012االولية لتعداد المنشآت 
تنفيذ ز ار  للتدقي  الخارجي علا نمام إدار  الجود  "االيزو" نتج عنها استمرار منح  هاد  االيزو و بالتعاول مع اليونيسيف، 

استقبال عدد مس البعثات الفنية في مجاالت متعدد  منها، التعداد الزراعي، مشروع خرائط الفقر، قانول وكذلك للجهاز، 
االحصاءات العامة، تنفيذ دور  تدر بية حول  ناء النماذج االقتصادية بمشاركة ممثليس عس بعض الوزارات والمسسسات 

صاء بمشاركة ممثليس عس الجهاز والوزارات والمسسسات ووسائل تنفيذ دور  تدر بية حول العالقات العامة واإلحو الحةومية، 
المشاركة في عدد مس المنتديات و توقيع اتفاقية مع هيئة مةافحة الفساد لتنفيذ مسح مس رات الفساد، باالضافة إلا االعالم، 

ب والبحوث االحصائية، والمحافل العرسية والدولية، مس اهمها المشاركة في اجتماع مجلس أمناء المعهد العرسي للتدر 
واجتماعات اللجال الفرعية التابعة لجامعة الدول العرسية، المنتدى العالمي الرابع لقياس التقدم في المجتمعات، باإلضافة إلا 
تنفيذ سلسلة مس ور  العمل التوعو ة في مختلف الجامعات حول مواضيع متنوعة منها، االسعار، الفقر، القوى العاملة، 

 فوعات، االستثمار األجنبي نتائج التعداد الزراعي، وذلك ضمس  رنامج حوار المنتجيس والمستخدميس.ميزال المد
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تعاديل قاانول  وال سايما االجتمااع  وقد ناقش وأيلع المجلس علا عدد مس المواضايع الهاماة والمدرجاة علاا جادول أعماال 
 – 2009راتيجية الوينيااة لالحصاااءات الرسااامية االنجااازات علااا االسااتإلااا باإلضااافة  ،2000اإلحصاااءات العامااة لعااام 

كمااااا ايلااااع    ،2018 – 2014إلعااااداد االسااااتراتيجية الوينيااااة لإلحصاااااءات الرساااامية العامااااة التوجهااااات ، وكااااذلك 2013
 .2013ومناقشة موازنة المجلس لعام ،  توصيات بعثة تقييع النمراءالمجلس علا 

 
تعاديل قاانول ل الادخول فاي اإلجاراءات القانونياة والتشار  ية  أ رزهاا، ماس  هاماة وتوصايات  قارارات بعاد وقد خرج عاس المجلاس 

، باإلضااافة إلااا  االتفاااع علااا عقااد االجتماااع الخااامس 2013واعتماااد موازنااة المجلااس لعااام ، 2000اإلحصاااءات العامااة لعااام 
  06/2013عشر للمجلس  في نهاية  هر حز رال، 

 
ضاااوا  ماااس كباااار المساااسوليس فاااي الاااوزارات والمسسساااات الحةومياااة واألهلياااة ع 34يشاااار إلاااا المجلاااس االستشااااري يتاااألف ماااس 

 والخاصة، و رأسه دولة رئيس الوزراء.


