
 مجلـس االستشاري لإلحصاءات الـرسمية يعقد اجتماعه الثاني في رام هللاال
 

عقد المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، اليوم، اجتماعه الثاني في المقر الرئيس  -وفا 2005-12-21رام هللا
يديو كونفرس" مع أعضاء وترأس االجتماع الذي جرى عبر "الف اء، في محافظة رام هللا والبيرة.للجهاز المركزي لإلحص

المجلس في غزة، السيد غسان الخطيب، رئيس المجلس، وزير التخطيط، بحضور السيد لؤي شبانة، أمين عام المجلس 
ار مجلس رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، وممثلين عن المؤسسات الرسمية واألهلية األعضاء في المجلس بناء على قر 

 الوزراء القاضي بتشكيله.
 

االجتماع السيد الخطيب بالترحيب بالحضور، منوهًا إلى أن انعقاد االجتماع يأتي بعد عقد االجتماع األول للمجلس افتتح 
سبتمبر الماضي، الذي تم خالله مناقشة العديد من الموضوعات وإقرارها، ال سيما موازنة المجلس  -في السابع من أيلول

ته واجتماعاته والمهام الموكلة لرئيس المجلس واألمين العام، ، نظام عمل المجلس ومهامه واختصاصا2005للعام 
والتعداد العام للسكان والمساكن  2006إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بشأن أولويات البرنامج اإلحصائي لعام 

 عملية التخطيط وصياغة التشريعات.وسبل تعزيز استخدام اإلحصاءات الرسمية في إطار  2007والمنشآت 
 

وبدوره، قدم السيد شبانة ورقة عمل حول تدفق البيانات من الوزارات، وال سيما سعي الجهاز ومنذ نشأته إلى التواصل مع 
مصادر البيانات المختلفة، من خالل ورش العمل والندوات وعقد الدورات المتخصصة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعتمد في 

السجالت اإلدارية من بعض الوزارات، حيث يسعى إلى زيادة االعتماد  الوضع الراهن في بعض البرامج اإلحصائية على
ونوه إلى أنه يتم الحصول على البيانات من خالل نماذج يتم تصميمها من قبل الجهاز، مما  لسجالت اإلدارية.على ا

يساهم في تحقيق جودة البيانات المنشودة، الفتًا إلى أهم مصادر البيانات لغرض إعداد اإلحصاءات الرسمية وللصعوبات 
 هذا الموضوع. والتحديات التي تواجه الجهاز، وتقديمه لمقترحات وتوصيات من أجل تفعيل

 

وقدم السيد يوسف فالح، مدير عام التنسيق اإلحصائي في الجهاز، ورقة عمل حول ميثاق الممارسات الفضلى 
لإلحصاءات الرسمية، مشيرًا إلى أن فكرة إعداد الميثاق جاءت ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز للنهوض بالنظام 

ئي الرسمي عن طريق مأسسة النظام اإلحصائي، وخلق إطار اإلحصائي، وتوثيق الممارسات األفضل للعمل اإلحصا
مهني أخالقي يحكم أداة وعالقة مركباته بعضها ببعض.. وتطرق إلى أهداف الميثاق، والنظام اإلحصائي الرسمي، 

 والمسؤوليات. والمبادئ األساسية حول مؤسسات النظام اإلحصائي، والممارسات الفضلى للعمل اإلحصائي والقواعد
 

وره، قدم السيد عفيف عبد العزيز عضو المجلس، مساعد رئيس الجهاز لشؤون البرامج المساندة، الئحة تنفيذية وبد
مقترحة آللية التدوير في عضوية المجلس االستشاري للمؤسسات والهيئات الممثلة في المجلس، وآلية التدوير في عضوية 

يدة عال عوض، سكرتير المجلس ورقة عمل حول إعداد أعضاء المجلس الممثلين للهيئات المختلفة.. وقدمت الس
استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية، متطرقة إلى األهداف العامة، اإلطار العام لالستراتيجية، إضافة إلى 

خالل  آليات إعداد االستراتيجية.. ونوهت إلى أن إعداد هذه االستراتيجية يهدف إلى تعزيز وتطوير النظام اإلحصائي من
تطوير إطار شامل التجاهات البرنامج اإلحصائي الرسمية وأولوياته، وتطوير أدوات لقياس تطويره ونموه وقدرته على 

 .قيق األهداف التي أنشئ من أجلهاتح


