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وقـرار مجلـس الـوزراء رقــم   ) 12، 11المواد ( 2000لسـنة  4استناداً الى قانون االحصاءات العامة رقم 

المتعلق بتشكيل المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية والمعدل بقرار مجلـس  ) 2004ة ق لسن.أ/و.م/05/49(

  :وعمالً بأحكام المادة السابعة منه يقرر المجلس ما يلي 2008لسنة ) ف.س/و.م/01/70/12(الوزراء رقم 

  

  )1(ادة ــــالم

  فـاريــتع

   -:يدل سياق النص على غير ذلكما لم  كل منها إزاءالتالية المعاني المبينة  بالمصطلحاتيقصد 

  

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :الجهاز              

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية: المجلس             

 للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسميةالنظام الداخلي  :             النظـام

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسميةرئيس :رئيس المجلس      

عضو المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسـمية وتكـون العضـوية     :عضو المجلس      

 .بالصفة االعتبارية

 أمين عام المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية:           العام األمين

  كليفه بمهام سكرتاريا المجلس أحد موظفي الجهاز الذي يتم ت :سكرتير المجلس    

 أكثر من نصف عدد األعضاء الحاضرين االجتماع:  العادية     األغلبية 
  

  )2(المــادة 

  العضوية في المجلس االستشاري
  

، برئاسة رئيس الوزراء، ويضم ممثلين من كبـار المسـئولين ذوي   اًوثالثين عضو ةأربع يتألف المجلس من .1

  :سات والجهات التاليةالمناصب العليا من المؤس

 عدد الممثلين الهيئة/المؤسسة

 1 وزارة التخطيط . 1

 1 وزارة االقتصاد الوطني. 2

 1 وزارة المالية. 3

 1 وزارة العمل. 4

 1 وزارة الحكم المحلي. 5

 1 وزارة التربية والتعليم العالي. 6

 1 وزارة الداخلية. 7

 1  وزارة الصحة. 8

 1  ةوزارة شئون المرأ. 9
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 1  وزارة الثقافة. 10

 4  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 11

  1  وزارة الزراعة. 12

  1  وزارة الشؤون االجتماعية. 13

  1  هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية. 14

 1  سلطة النقد. 15

  1  جامعة في الضفة الغربية. 16

  1  جامعة في قطاع غزة. 17

  1  )ماس(قتصادية اال تمعهد أبحاث السياسا. 18

  3  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمراكز بحثية قطاعية ينسبها ا. 19

  1  بة المهندسيننقا. 20

  1  اتحاد الغرف التجارية. 21

  2  العمال تاتحادا/ نقابات. 22

  1  اتحاد الصناعات الغذائية. 23

  1  اتحاد المرأة الفلسطينية. 24

  1  جمعية البنوك في فلسطين. 25

  2  ممثل عن المنظمات األهلية. 26

  .يكون رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أمينا عاما للمجلس .2

  .يعين أعضاء المجلس بصفة اعتبارية لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولمدة ثالثة أعوام تالية .3

زيد عن ثلث العدد الكلي للمجلس سـنويا، ويـتم   اعتبار من نهاية السنة الثالثة، يتم تعيين أعضاء جدد بما ال ي .4

التعيين بتنسيب القطاع المعني بالتنسيق مع األمين العام، ومصادقة رئيس المجلس، ويقدم األمين العام الئحـة  

  .تنفيذية تبين آلية االستبدال لالعتماد من المجلس
  

  )3(ادة ـــالم

  مهام واختصاصات المجلس
  

  : اصات اآلتيةيتولى المجلس المهام واالختص

، وتحديد أولويات ومجاالت العمل للمساهمة في الفلسطيني لإلحصاءالخطط السنوية للجهاز المركزي  مراجعة .1

 .التخطيط االستراتيجي لنظام اإلحصاءات الرسمية

  .في صناعة القرار اإلحصاء، ونشر الوعي حول استخدام الرسمية اإلحصاءاتأداء نظام  تقييم .2

جـودة   لتحسـين  ومستخدميهاوف المالئمة لتطوير وتعزيز التنسيق بين منتجي البيانات خلق الظر العمل على .3

  .إصدارهاالرسمية وتوقيت  اإلحصاءات
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ومدى االلتزام بالتخفيف عن المبحوثين  الدوري لمدى الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المبحوثين التقييم .4

  .في الحصول على البيانات، وتقديم الحلول المناسبة

للبـاحثين   وإتاحة البيانات الخام المؤهلة لالستخدام العام اإلحصاءاتالدورية لسياسات النشر وتعميم  المراجعة .5

  .ومؤسسات الدراسات والتحليل والتنبؤ

 .المشاركة في المنتديات الدولية اإلحصائية ذات العالقة .6

 .المصادقة على الموازنات المالية السنوية الخاصة بالمجلس .7

 .قرار التقرير السنوي لألمين العام عن نشاطات المجلس، ومراجعة التقرير السنوي للجهازمناقشة وإ .8

بشأن المسائل المتعلقة بتطوير وتحسـين نظـام    االقتراحات والمشورة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم .9

  .اإلحصاءات الرسمية

 .مهام أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء أية .10
  

  )4(المادة 

  كرتير المجلسس مهام
  

 :المهام التالية يتولى سكرتير المجلس

 .توزيع جدول األعمال على أعضاء المجلس قبل أسبوعين من موعد الجلسة .1

 .ةتنظيم محاضر الجلسات وإعطاؤها أرقاماً متسلسل .2

 .حفظ محاضر الجلسات وكافة الوثائق والسجالت المستندات الخاصة بها .3

 .عات والقرارات والوثائق الخاصة بهاتزويد أعضاء المجلس بمحاضر االجتما .4
  

  )5(ادة ــــالم

  المجلس اجتماعات
  

على  األعضاءويجوز له عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ربع  سنويا يينعاد ينيعقد المجلس اجتماع .1

  .أو بطلب مبرر من األمين العام وموافقة رئيس المجلس األقل

 األمين العـام المحدد له من قبل، يتولى الزمان دي أو غير العادي في سبب انعقاد االجتماع العا أليتعذر  إذا .2

  . آخر النعقادهموعدا  معهمبذلك ويحدد بالتشاور  األعضاء إخطار

  .ه يتولى األمين العام رئاسة الجلسةوفي حالة غياب، مجلساليرأس االجتماع رئيس  .3

  .لعلى األقعضاء ألا أغلبيةبحضور يكتمل النصاب النعقاد المجلس  .4

  .األعضاء إلىعام وترسل ال واألمين المجلستنظم القرارات وتوقع من قبل رئيس  .5

  .كل اجتماع تاريخ انعقاد االجتماع القادمنهاية يحدد في  .6

  .عقد االجتماعتغيير تاريخ رئيس المجلس بعد التشاور مع عند الضرورة وعام ال لألمين .7
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  )6(ادة ــالم

  انعقاد االجتماع العادي إجراءات
  

ويحدد فـي الـدعوة    بأسبوعينلحضور االجتماع قبل انعقاده  األعضاءجميع  إلىالدعوة  رئيس المجلسيوجه  .1

  .زمان ومكان االنعقاد

عند مناقشة مواضيع معينة تقتضي ذلـك بصـفة    اتمؤسس إلى أشخاص أودعوة الأن يوجه  لرئيس المجلس .2

  .مراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت
  

  )7(ادة ـمـال

  انعقاد االجتماع غير العادي اتإجراء
  

االجتماع غير العادي فقط على الموضوعات التي عقد االجتماع من اجلها، وبخالفه يقتضي  أعماليقتصر جدول 

  .الحاضرين أغلبيةموافقة 
  

  )8(ادة ــالم

  والوثائق األعمالجدول 
  

المجلس بها  أعضاءبه وتزويد  المجلس والوثائق الخاصة أعمالمشروع جدول  على إعدادعام ال األمين يشرف .1

 .من تاريخ عقد االجتماع أسبوع واحد على األقلقبل 

  : ما يأتي األعمال العادييتضمن مشروع جدول   .2

  .إقرار محضر االجتماع السابق 1.2

  .األعمالفي جدول  إدراجهاالموضوعات التي سبق للمجلس أن قرر  2.2

  .تخاذهاتقرير متابعة للقرارات التي سبق للمجلس ا 3.2

  .ضرورة عرضها على المجلس رئيس المجلسالموضوعات والتقارير التي يرى  4.2

  .واإلداريةالموضوعات التي يتعين عرضها على المجلس بمقتضى النظم الداخلية  5.2

  .األعمالجدول  إقرارعند  بإضافتهايتخذ المجلس قرارا  أعمالما يستجد من  6.2

جدول األعمال، قبـل  على  بإدراجها يرغبونالتي  المواضيعبشان  مقتراحاتهالعام ا األمين إلى األعضاء يوجه .3

، ويراعى في هذه الحالة أن يكون الموضوع المطلوب عرضه األقلعلى  بثالثة أسابيعانعقاد االجتماع العادي 

ـ ج هذا الموضوع في جدول ادربشأن إ رئيس المجلس ويقررمدعما بالمذكرات الالزمة لذلك،  دم األعمال أم ع

  .إدراجه

االجتماع العادي قبـل انعقـاد    أعمالموضوعات إضافية في مشروع جدول  أية إدراجطلب  لألعضاءيجوز  .4

  .خاصة وعاجلة، وان تعزز بالمـذكرات  أهميةبشرط أن تكون لهذه الموضوعات  األقلعلى  بأسبوعالمجلس 

   . ويقرر رئيس بشأن إدراج هذه المواضيع على جدول االعمال
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  )9(ة ادــالم

  إدارة الجلسات

 .يتولى رئيس المجلس مهمة إدارة الجلسات .1

  .في مستهل كل اجتماع عادي أعمالهيقر المجلس جدول  .2

وقف جلساته مؤقتا وقبل االنتهاء من بحث الموضوعات المدرجـة بجـدول    رللمجلس عند الضرورة، أن يقر .3

  .أو في اجتماع مقبل آخرواستئناف الجلسات في موعد  أعماله

  .في االجتماع وفقا الحكام هذا النظام الحاضرين لألعضاءالعادية  باألغلبيةقرارات المجلس تصدر  .4
  

  )10(ادة ــالم

  ويتـالتص
  

  -:اآلتيةيتم التصويت داخل المجلس وفقا للقواعد 

   .يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد .1

  .يه عند التصويتوفق ما يتم االتفاق عل أو باالقتراع السري األيدييكون التصويت برفع  .2

  .صوت نيابة عنهيأو  عضوا آخرمثل يأن  عضو أليال يجوز  .3

لكل عضو الحق في أن يمتنع عن التصويت أو يتحفظ على قرار أو على جزء منه ويتلى التحفظ عند  .4

  .القرار ويثبت كتابة إعالن

 بـأجراء الرئيس عن بدئه، ما لم يكن بنقطـة نظـام تتعلـق     إعالنال يجوز مقاطعة التصويت حال  .5

  .التصويت أو تأجيله

ثلثـي   بأغلبيةما لم يقرر المجلس خالف ذلك  به،النظر في اقتراح أو قرار سبق البت  إعادةال يجوز  .6

 .الحاضرين أعضائه

  .في حال تساوت األصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا .7
  

  )11(ادة ــالم

  مجلسالمهام رئيس 

  :اآلتيةالمهام  رئيس المجلسيتولى 

 .س المجلس حلقة وصل بين المجلس ومجلس الوزراءيشكل رئي .1

  .األخرى المجلس وأنظمةهذا النظام  أحكامعلى تنفيذ  اإلشراف .2

  .الجلسات وإدارةتنظيم  .3

  .االشتراك في المداوالت والتصويت .4

  .مع مجلس الوزراء أعمالهوتسهيل  للمجلسالدعم الالزم توفير العمل على  .5

 .ولمدة محددة المجلس أعضاء أحدعام أو ال لألمينبعض مهامه  كتابةله أن يخول  .6

  .الموضوعات والتقارير التي يرى ضرورة عرضها على المجلسعرض  .7
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عنـد مناقشـة    اتمؤسس إلى أشخاص أودعوة الأن يوجه  ، ولهلحضور االجتماع األعضاء إلىه الدعوة يوجت .8

  .مواضيع معينة تقتضي ذلك بصفة مراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت

  .هذا النظام والتي يكلف بها من قبل المجلس أحكاميتوجب عليه القيام بها بموجب  أخرى عمالأ أية .9
  

  )12(ادة ــالم

  العام األمينمهام 

  .المجلس إلىورفعها للمجلس ة السنوية وازنالم إعداد .1

ن قبل إعداد جدول أعمال بالتنسيق مع رئيس المجلس على الموضوعات التي يتم إدراجها في جدول األعمال م .2

 .أعضاء المجلس

تحديد مكان وزمان انعقاد الجلسات، بالتشاور مع أعضاء المجلس، وإبالغ األعضاء قبل أسبوعين على األقل  .3

 .من موعدها المقرر

عن كل سنة ميالدية منتهية ويقدم قبل نهاية شهر كانون ثاني من السنة لمجلس عن أعمال اتقرير سنوي  إعداد .4

 .التالية

  .مجلس من موظفي الجهاز في بداية كل سنة ميالديةتعيين سكرتير لل .5

   .أهدافهمجلس تساعد على تحقيق ال إلىاقتراحات  أيةتقديم  .6

 .أو رئيس المجلس مجلساليكلفه بها بشأن المجلس  أخرىمهام  أية .7
  

  )13(ادة ـــالم

  إدارية أمور

ضمن الموازنة السنوية للجهاز  وتكون بندا مستقالمجلس الموازنة سنوية مستقلة يصادق عليها  للمجلسيكون  .1

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .  لكل عضو عن كل جلسة يعقدها المجلس للذين يحضرون االجتماع$ ) 50(يصرف مبلغ  .2

 .سنوياً مكافأة لسكرتير المجلس$ )300(يصرف مبلغ مقطوع بقيمة  .3
 

  )14(ادة ـــالم

  عامة أحكام

ثلثـي األعضـاء   وبموافقـة    رئـيس المجلـس  أي عضو أو من  النظام بناء على اقتراح من ايتم تعديل هذ .1

  .الحاضرين

  .يعتبر المجلس صاحب الحق في تفسير هذا النظام .2

 .ببنود هذا النظام األعضاءيلتزم جميع  .3

، استناداً الـى قـرار مجلـس    09/08/2012المنعقد بتاريخ  للمجلس) 13(تم تعديل هذا النظام في االجتماع  .4

، بشـأن ضـم وزارة الشـؤون    31/01/2012بتاريخ  2012لعام ) ف.س/و.م/07/121/13(الوزراء رقم 

بتـاريخ   2012لعـام  ) ف.س/و.م/14/131/13(االجتماعية لعضوية المجلس، وقرار مجلس الوزراء رقـم  

 .، بشأن ضم هيئة تشجيع االستثمار لعضوية المجلس10/04/2012


