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   2004 لسنة ) ق.أ/و.م/05/49(وزراء رقم  مجلس القرار

  لإلحصاءات الرسميةالمجلس االستشاريتشكيل بشأن 
 

    على الصالحيات المخولة لنا قانونابناء

 أمين عام مجلس الوزراء، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيوتنسيب 

  على مقتضيات المصلحة العامةوبناء

   2000 لسنة) 4(رقم  قانون اإلحصاءات العامة  من )12 و 11( المادة بعد اإلطالع علىو
 

 :ما يلي) 01/11/2004( بتاريخ بمدينة رام اهللا المنعقدة جلستهمجلس الوزراء في   قررفقد
 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    دور  لتعزيز  الرسمية  يشـكل مجلس استشاري لإلحصاءات      : أوال

وتوجيه النظام اإلحصائي   ازة والحديثة والشاملة،    فـي إنـتاج اإلحصـاءات الدقـيقة وغير المنح         

احتياجات مستخدمي البيانات   تلبية   يخدم المصلحة الوطنية وتعزيز البحث العلمي و       الفلسطيني بما 

 . ، والقطاع األهلي، وتخفيف العبء على المبحوثينفي القطاعين العام والخاص

من قانون اإلحصاءات ) 12، 11(للمواد يمـارس المجلس االستشاري لإلحصاءات مهامه وفقا       : ثانـيا 

 :  ، وبما يشمل2000لسنة ) 4(العامة رقم 

وتحديد أولويات ومجاالت العمل    المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    مراجعة الخطط السنوية للجهاز      .1

 .لنظام اإلحصاءات الرسميةللمساهمة في التخطيط االستراتيجي 

 .استخدام اإلحصاء في صناعة القرارحول لوعي  ونشر ا،تقييم أداء نظام اإلحصاءات الرسمية .2

تقديـم االقـتراحات والمشورة لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة              .3

  .بتطوير وتحسين نظام اإلحصاءات الرسمية

جودة لتحسين  بين منتجي البيانات    التنسيق  العمـل على خلق الظروف المالئمة لتطوير وتعزيز          .4

   . وتوقيت إصدارها الرسميةاإلحصاءات

مدى االلتزام  ، وخصوصية المبحوثين، و   مـدى الحفـاظ على سرية البيانات      الـدوري ل  تقيـيم   ال .5

 .، وتقديم الحلول المناسبةبالتخفيف على المبحوثين في الحصول على البيانات
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لالستخدام المراجعة الدورية لسياسات النشر وتعميم اإلحصاءات، وإتاحة البيانات الخام المؤهلة            .6

 .العام للباحثين ومؤسسات الدراسات والتحليل والتنبؤ

 .  المشاركة في المنتديات الدولية اإلحصائية ذات العالقة .7

 .أية مهام أخرى يقررها مجلس الوزراء .8

ويتم .  س مستخدمي اإلحصاءات الرسمية في مختلف القطاعات في المجتمع        ـيمثل أعضاء المجل  : ثالثا

 القادرين على التخطيط االستراتيجي في مجال اإلحصاءات        ،ذوي الكفاءات عضـاء من    األاختـيار   

أعضاء من تخصصات   ، ويتم اختيار    الرسمية، بما يشمل سرية البيانات والتخفيف على المبحوثين       

   . في المجلسالمرتبطة باإلحصاءاإلنتاج والقطاعات  قطاعاتمتنوعة لضمان تمثيل كافة 

يضم ممثلين من كبار    ، برئاسة وزير التخطيط، و     عضوا  وثالثين واحديـتألف المجلـس مـن       : رابعـا 

 :مؤسسات والجهات التاليةال المسئولين ذوي المناصب العليا من
 

 الهيئة/المؤسسة عدد الممثلين

   .)وزير التخطيط وممثل عن الوزارة (وزارة التخطيط .1 2

 الوطني وزارة االقتصاد  .2 1

   وزارة المالية .3 1

   وزارة العمل .4 1

   وزارة الحكم المحلي .5 1

  العالي  وزارة التربية والتعليم .6 1

  ةوزارة الداخلي .7 1

  وزارة الصحة .8 1

 وزارة شؤون المرأة  .9 1

  وزارة الثقافة  .10 1

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .11 4

  سلطة النقد  .12 1
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 عة في الضفة الغربية جام  .13 1

  جامعة في قطاع غزة  .14 1

  )ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث   .15 1

 ثية قطاعية ينسبها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كز بحامر  .16 3

  نقابة المهندسين  .17 1

  اتحاد الغرف التجارية  .18 1

 اتحادات العمال / نقابات .19 2

  اتحاد الصناعات الغذائية  .20 1

  اتحاد المرأة الفلسطينية  .21 1

 ينية  جمعية البنوك الفلسط .22 1

  ممثل عن المنظمات األهلية  .23 2
  

 .لمجلسل أمينا عاما الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يكون رئيس: خامسا

 :  المجلس االستشاريين أعضاء يعت: سادسا

 3 ولمدة   بارية لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط        يعيـن أعضاء المجلس بصفة اعت      .1

 .سنوات

لسنة الثالثة، يتم تعيين أعضاء جدد بما ال يزيد عن ثلث العدد الكلي للمجلس              اعتبار من نهاية ا    .2

سـنويا، ويـتم التعييـن بتنسـيب القطـاع المعني بالتنسيق مع األمين العام، ومصادقة رئيس             

 . المجلس

 : االجتماعات واتخاذ القرارات: سابعا

بين الجلسات الدورية   ويجوز عقد جلسة خاصة ما       ة كل ستة أشهر،   مردوريا  يجـتمع المجلس     .1

بـناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، أو طلب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، لمناقشة              

.  قضـية طارئـة تتعلق باستقاللية النظام اإلحصائي الفلسطيني أو مصداقيته أو مخرجات النظام             

 .وال تناقش في هذه الجلسة الخاصة أية بنود أخرى
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  .، بمن فيهم الرئيس أو األمين العام      جلس بحضور نصف األعضاء   يتحقق النصاب في جلسات الم     .2

وفـي حـال عـدم تحقق النصاب ألي جلسة، يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتحقق النصاب في                 

 .الجلسة التالية بمن حضر

 . يتولى أمين عام المجلس رئاسة جلسات المجلس في حال غياب الرئيس .3

 .ية وتوقع وتوزع على رئيس وأعضاء المجلستوثق جميع اجتماعات المجلس بمحاضر رسم .4

تـرفع محاضـر االجـتماعات المتعلقة بالخطط طويلة األجل والخطة السنوية والتقرير السنوي               .5

 . للعلم والمصادقةلمجلس الوزراء

 .هاجتماعاتلعمل المجلس ويقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كافة الخدمات المساندة  .6

وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة من النصاب      .  ات لتنظيم عمله  للمجلـس اتخـاذ أيـة قـرار        .7

 .  الحاضر في الجلسة

 .موازنة المجلس: ثامنا

يعد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مشروع موازنة المجلس السنوية بالتنسيق مع رئيس             .1

 .وتعرض الموازنة على أعضاء المجلس للمصادقة.  المجلس لتعكس أولويات المجلس

تتضـمن الموازنة بنودا خاصة بتغطية التكاليف اإلدارية لعمل المجلس واجتماعاته، واتصاالته،             .2

األبحاث التي يمكن أن    /ومشـاركة مندوبيـن عنه في المنتديات اإلحصائية الدولية، والدراسات         

 .تطلب لغايات قياس أداء النظام اإلحصائي الفلسطيني وتطويره

في الموازنة العامة للجهاز المركزي لإلحصاء، وتصرف       تـدرج موازنـة المجلس كبند مستقل         .3

 .بالتوافق بين رئيس المجلس واألمين العام
 

 . جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصهعلى

 .  ه، وينشر في الجريدة الرسمية هذا القرار اعتبارا من تاريخيسري
 

 01/11/2004صدر في رام اهللا بتاريخ 
 




