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  عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية الثانيفياض يترأس االجتماع . د
  

  

 )SDDS(الخاص بنشر البيانات  حدث مميز إلبراز انضمام فلسطين للمعيارإلى تنظيم  ويدعو
  

  

 الثانيسالم فياض، بصفته رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجتماع . ترأس دولة رئيس الوزراء د

، 26/12/2011 اليوم االثنين ظهرر للمجلس والذي عقد في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام اهللا عش

  .2011لعام  الثانيوهو االجتماع 

  

فياض، رئيس الوزراء االجتماع، مرحباً بأعضاء المجلس وأشاد بجهود اإلحصاء الفلسطيني كمؤسسة رائـدة  . وافتتح  د

كما تقدم  بجزيل الشكر والتقدير لألعضاء الذين انتهت مدة عضويته بالمجلس وكذلك رحب  والمساندة، تستحق كل الدعم 

، وهنـأ األسـرة   باألعضاء الجدد في المجلس، كما أشاد بالمهمة والنشاط العاليين الذي يتميز بهم أإلحصـاء الفلسـطيني  

وتقـدم بالشـكر إلدارة   لمسوح وتوفير الرقم اإلحصائي، اإلحصائية على الجهود والمثابرة واألداء المتميز في مجاالت ا

  .الجهاز وللعاملين به على جهودهم العظمية والمتميزة

  

سالم فياض أن فلسطين لديها القدرة . ، أكد د) SDDS(وفيما يتعلق بموضوع انضمام للمعيار الخاص بنشر البيانات  

وفي هذه المناسبة . النضمام لنكون عضواً من جهة أخرىم لفي زمن قياسي من جهة ونجاح التقيي والرغبة في االنضمام

ة فيما يتعلق تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة الوزارات والمؤسسات اللتزامها وجديتها في االنضمام على الساحة الدولي

  .إلحصائي ونشر البياناتبالعمل ا
  

از انضمام فلسطين للمعيار الخاص بنشر البيانات إلى تنظيم حدث مميز إلبراإلحصاء الفلسطيني  ،ودعا رئيس الوزراء

)SDDS( 
  

،            يرئيس اإلحصاء الفلسطيني، أمين عام المجلس االستشار/ من جانبها شكرت السيدة عال عوض

سالم فياض رئيس الوزراء  على دعمه المتواصل والمتميز  لإلحصاء الفلسطيني، األمر الذي يعطي دفعة . دولة األخ   د

، هذا كما رحبت بالحضور . ور نحو األفضلقوية لإلحصاء الفلسطيني ومسيرته ورسالته اإلحصائية دائماً للتقدم والتط

 2011مر بها الجهاز واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام الماضي واستعرضت السيدة عوض أبرز المحطات التي 

تنفيذه ونشره ألخر متطلب من والتي كان أهمها . على كافة المستويات الفنية واإلدارية والمحلية والعربية والدولية

ة لألوضاع االجتماعية الشروع في بناء نظام المراقب، )SDDS(متطلبات انضمام فلسطين للمعيار الخاص بنشر البيانات 

تنفيذ  ي مخيمات اللجوء في لبنان الشقيق، تنفيذه لعدد من المسوح النوعية حول الالجئين الفلسطينيين ف . واالقتصادية
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العديد من المسوح النوعية في كافة المجاالت والقطاعات السكانية والديمغرافية واالقتصادية والجغرافية في األراضي 

  .في زمن قياسي 2010ه لنتائج أول تعداد زراعي للعام إعالن، الفلسطينية
 

سياسـة  وقد ناقش وأطلع المجلس على عدد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال االجتماع، فقد تم مناقشـة  

وازنة باإلضافة إلى م، 2014 – 2012الحكومة للسجالت اإلدارية والمركزية، وثيقة برنامج اإلحصاء الفلسطيني لألعوام 

  2012المجلس للعام 

  

اعتماد توصيات اإلحصاء الفلسـطيني فـي مجـال      وقد خرج عن المجلس في نهاية اجتماعه عدة قرارات هامة أبرزها،

 – 2012باإلضافة إلى إقرار وثيقة برنامج اإلحصاء الفلسطيني لألعـوام   ،سياسة الحكومة للسجالت اإلدارية والمركزية

  .2012ماد موازنته للعام كما وأقر المجلس اعت 2014

  

يشار إلى المجلس االستشاري يتألف من اثنين وثالثين عضواً من كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكوميـة  

 .واألهلية والخاصة، ويرأسه دولة رئيس الوزراء


