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تقديم رئيس الجهاز

ي للعام 2015، 
ن أيديكم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي�ن إنه لمن دواعي رسوري أن أضع ب�ي

ي تم تحقيقها عىل مدار العام.
نجازات ال�ت الذي يسلط الضوء عىل أبرز المحطات والإ

الرابطة  رئاسة  ن  فلسط�ي دولة  بتولي  تمثل  ؛  الدولي الصعيد  ن عىل  لفلسط�ي مهماً  2015 حدثاً  العام  لقد شهد 

ي تتول فيها دولة عربية هذا المنصب منذ تأسيس الرابطة، 
الدولية للإحصاءات الرسمية، وذلك للمرة الأول ال�ت

، الذي  ن ي دورته السـت�ي
ي مؤتمر معهـــــد الإحصاء الدولي )ISI( �ن

ن رسمياً رئاسة الرابطة �ن وقد تسلمت فلسـط�ي

ازيلية خلل شهر تموز 2015. و ال�ب ي مدينـة ريو دي جان�ي
عقد �ن

للأمم  الإحصائية  اللجنة  لقرار  تنفيذاً  للإحصاء،  العالمي  باليوم  الحتفال  العالم  دول  ن  فلسط�ي شاركت  كما 

المتحدة، حيث نظم الجهاز مؤتمراً دولياً بهذه المناسبة يوم 2015/10/20، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس 

ة من  ن محمود عباس "أبو مازن" حفظه هللا، وبحضور دولة رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد هللا، وبمشاركة مم�ي

ي 48، وعقد المؤتمر 
ن من قطاع غزة وأرا�ن بعض رؤساء الأجهزة والمنظمات الإحصائية العربية والدولية، ووفود من بعض الدول العربية والأجنبية، إضافة إل مشارك�ي

ي امتدت عىل مدار ثلثة أيام.
ة، وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ال�ت ي مدينة الب�ي

ي �ن
ي قاعة جمعية الهلل الأحمر الفلسطي�ن

�ن

ة SDGˈs( 2030-2015( من خلل منابر  ي فعاليات تحديد إطار أهداف التنمية المستدامة للف�ت
ن �ن قليمي أيضا، فقد شاركت دولة فلسط�ي وعىل المستوى الدولي والإ

بيانات هذه  التعاطي مع مركزة  العمل وكيفية  المستدامة وآليات  التنمية  ات مراقبة أهداف  ي صياغة مؤرسش
الجهاز �ن وإقليمياً، حيث ساهم   المتحدة دولياً  الأمم 

ن المؤسسات الوطنية، بهدف تكامل الأدوار وبناء القدرات وتنسيق خطى تحقيق التنمية  قليمي وفيما ب�ي اكة عىل المستوى الدولي والإ ات، نحو تعزيز ال�ش المؤرسش

ات أهداف التنمية المستدامة  اكة والتنسيق وبناء القدرات حول مؤرسش ي الفريق عالي المستوى حول ال�ش
ن للمنطقة العربية �ن المستدامة، الذي قاد ال تمثيل فلسط�ي

.)SDG's(

ي سياق استعدادات الجهاز لتنفيذ أحد الستحقاقات الوطنية المهمة، والمتمثل بتنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017، استكمل الجهاز، 
و�ن

داري والمالي للتعداد بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء،  وع، فقد تم اعتماد النظام الإ دارية الخاصة بالم�ش خلل العام 2015، بعض الإجراءات القانونية والإ

ن كافة من التعداد،  كما نّفذ الجهاز سلسلة من اللقاءات والجتماعات الثنائية مع الوزارات والمؤسسات لمناقشة استمارة التعداد، والوقوف عىل احتياجات المستخدم�ي

وع.  وسيشهد العام 2016 تنفيذ التجربة  كما قام الجهاز، خلل العام 2015، بتنفيذ تجربة أولية للتعداد، بهدف اختبار كافة الأدوات والتقنيات اللزمة لتنفيذ الم�ش

القبلية للتعداد.

، إضافة إل المسؤولية  قليمية، والتطوير والبناء المؤسسي كما يسلط هذا التقرير الضوء عىل أبزر ما تم تحقيقه عىل صعيد التشبيك، وتعزيز العلقات المحلية والإ

الجتماعية للجهاز تجاه المجتمع، وحصاد العام 2015، وتوجهات الجهاز للأعوام 2017-2015.

، لتؤكد  قليمي، أو الدولي ، أو الإ از والر�ن عن ما تم تحقيقه من إنجازات؛ سواء عىل الصعيد المحىلي ن إن المؤسسة الإحصائية الفلسطينية، وهي تشعر بالفخر والع�ت

نجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الذي تحظى به المؤسسة الإحصائية الفلسطينية من القيادة الفلسطينية، ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود  عىل أن هذه الإ

عباس "أبو مازن" حفظه هللا، ودولة رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد هللا، والمجلس الستشاري للإحصاءات الرسمية، والوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع 

نجازات، بما يبذلونه من جهد وعطاء،  ن أبناء الأرسة الإحصائية، الذين يقفون خلف هذه الإ ، ول أنس أولئك الجنود المجهول�ي ن ن والممول�ي كاء والداعم�ي الخاص، وال�ش

ن والعطاء. ي سبيل أن تبقى المؤسسة رائدة التم�ي
وتفاٍن وإخلص، �ن

ي تحقيق 
ي سنواصل تكثيف الجهود لتحقيقها بكل عزيمة وإرصار، ونسأل هللا العىلي القدير أن يوفقنا �ن

وختاماً، فما زال أمامنا العديد من التحديات والطموحات ال�ت

. ن أهدافنا وطموحاتنا، بأن تبقى المؤسسة الإحصائية رمزاً من رموز البناء لمؤسسات دولة فلسط�ي

وهللا ولي التوفيق.

عال عوض

رئيس الجهاز
 كانون الثاين، 2016 
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ملخص تنفيذي

ي حققها الجهاز خلل العام، فقد خصص الفصل الأول 
نجازات ال�ت ي تسعة فصول، أبرز الإ

يستعرض التقرير السنوي للعام 2015 �ن

ن رئاسة الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية  من التقرير لتسليط الضوء عىل الحدث المهم الذي شهده العام 2015 بتولي فلسط�ي

ي تتول فيها دولة عربية هذا المنصب من تأسيس الرابطة، ويتطرق الفصل إل 
ي سابقة هي الأول ال�ت

للأعوام 2015-2017، وذلك �ن

نشأة الرابطة، وأهدافها، وخطتها، وأنشطتها للمرحلة القادمة.

ي سياق الحتفال 
ي من التقرير المؤتمر الدولي حول الإحصاءات الرسمية الذي نظمه الجهاز يوم 2015/10/20 �ن

ويتناول الفصل الثا�ن

باليوم العالمي للإحصاء، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه هللا، وبحضور دولة رئيس الوزراء 

ووفود  والدولية،  العربية  الإحصائية  والمؤسسات  الأجهزة  رؤساء  من  عدد  المؤتمر  هذا  ي 
�ن شارك  وقد  الحمد هللا،  رامي  د.  أ. 

ي 48، وقد تضمن برنامج المؤتمر عدداً من الأنشطة 
ن من قطاع غزة وأرا�ن من بعض الدول العربية والأجنبية، إضافة إل مشارك�ي

والفعاليات المتنوعة.

، حيث استكمل  نجازات المتحققة عىل صعيد التطوير والبناء المؤسسي ويستعرض الفصل الثالث من التقرير أبرز الأنشطة والإ

الخطة  أنشطة  تنفيذ  وكذلك   ،2017 العام  للتعداد  القبلية  التجربة  لتنفيذ  اللزمة  ات  التحض�ي  ،2015 العام  خلل  الجهاز، 

ي EFQM.  كما يتطرق  ن الأورو�ب التم�ي ي سياق النضمام إل نموذج 
التحسينية �ن المشاريع  تنفيذ عدد من  اتيجية، إضافة إل  الس�ت

ي جمع البيانات، إضافة 
ي تم تنفيذها عىل صعيد نظام إدارة الجودة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة �ن

التقرير إل الأنشطة ال�ت

إل تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز.

من خلل  والدولية،  قليمية  والإ الوطنية  المؤسسات  مختلف  مع  والتشبيك  التعاون  أوجه  إل  التقرير  من  الرابع  الفصل  ويتطرق 

واللجان  الفنية،  والبعثات  علم،  الإ وسائل  مع  والعلقة   ، ن والمستخدم�ي ن  المنتج�ي وبرنامج حوار  التفاهم،  ومذكرات  التفاقيات 

  . ي
ي الوط�ن

ي سياق تعزيز القدرات للنظام الإحصا�أ
ي تم تنفيذها �ن

الستشارية، ومجموعة التمويل الرئيسية، إضافة إل الأنشطة ال�ت

ي نفذها الجهاز خلل العام 2015 ضمن المسؤولية الجتماعية.
ن يتناول الفصل الخامس من التقرير الأنشطة الجتماعية ال�ت ي ح�ي

�ن

والمسوح  الإحصائية،  بالرزنامة  ام  ن الل�ت مدى   ،2015 العام  عنوان حصاد  يحمل  الذي  التقرير  من  السادس  الفصل  ويستعرض 

ي قامت بها بعض الوفود 
ي نفذها الجهاز، إضافة إل أنشطة التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز، وكذلك الزيارات ال�ت

الميدانية ال�ت

للجهاز. ويتناول الفصل السابع أسماء موظفي الجهاز الذين تمت إحالتهم إل التقاعد خلل العام 2015.  أما الفصل الثامن، فقد 

ي نفذت عىل 
اً، يوثق الفصل التاسع من التقرير بعض الأنشطة والفعاليات ال�ت تناول توجهات الجهاز للأعوام 2015-2017.  وأخ�ي

مدار العام بالصور الفوتوغرافية.
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المجلــس االستشــاري لإلحصــاءات 
الرســمية للعــام 2015

املؤسسةاملسمىاالسم

وزارة الصحةوكيل الوزارةد. أسعد رمالوي

وزارة املاليةمدير عام الجامرك واملكوس ورضيبة القيمة املضافةلؤي حنش

وزارة العملمدير وحدة السياسات واملشاريعنزيه عرمان

وزارة الحكم املحيلالوكيل املساعد لشؤون املديراتعبد الكريم سدر

وزارة شؤون املرأةوكيل الوزارةبسام الخطيب

وزارة الثقافة--

وزارة الداخليةمدير عام األحوال املدنية – الضفة الغربيةعامد شنان

وزارة الرتبية والتعليم العايلق. أ مدير عام التخطيط الرتبويسارة حمودة

وزارة الزراعةمدير دائرة اإلحصاء الزراعيرياض الشاهد

وزارة التخطيطمدير عام املتابعة والتقييمم. بدر أبو زهرة

وزارة االقتصاد الوطنيق. أ مدير عام السياسات والدراسات االقتصاديةعزمي الحاج أحمد

وزارة الشؤون االجتامعيةالوكيل املساعد للتخطيط والتنمية اإلداريةداوود الديك

هيئة تشجيع االستثامرالرئيس التنفيذيهيثم الوحيدي

جامعة النجاح الوطنيةرئيس قسم اإلحصاءد. عيل بركات

سلطة النقد الفلسطينيةمدير وحدة األبحاث والسياساتمحمد عطا الله

ــطيني املدير العامد. نبيل قسيس ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح معه

ــاس" "م

نقابة املهندسنيق. أ مدير الدائرة املاليةعبد النارص السيد أحمد

رئيس املجلس

أ. د. رامي الحمد الله

رئيس الوزراء

األمني العام

عال عوض

رئيـس الجهـاز

ي عضويتــه 
المجلــس الستشــاري للإحصــاءات الرســمية هــو عبــارة عــن هيئــة وطنيــة استشــارية يرأســها دولــة رئيــس الــوزراء، ويضــم �ن

ن مــن أصحــاب الكفــاءة.  ويعتــ�ب المجلــس أحــد الأطــر المســاندة للجهــاز  ن عــن القطــاع العــام والأهــىلي والخــاص، وأكاديميــ�ي ممثلــ�ي
ن ســنوياً، وذلــك بهــدف الّطــلع عــىل  ن عاديــ�ي للقيــام بمهامــه عــىل الوجــه الأكمــل، ويعقــد اجتماعاتــه بصــورة دوريــة بواقــع اجتماعــ�ي
ي تســتوجب التوجيــه مــن 

ي تذليــل العقبــات والمشــاكل، إضافــة إل مناقشــة القضايــا المهمــة الــ�ت
ي الجهــاز، والمســاعدة �ن

ســ�ي العمــل �ن
المجلــس.

وفيما يىلي تشكيلة المجلس الستشاري للإحصاءات الرسمية للعام 2015:



13 التقرير السنوي  2015  

املؤسسةاملسمىاالسم

اتحاد الغرف التجاريةمدير العالقات العامةأكرم حجازي

االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني/غزةرئيس النقابة العامة للعاملني يف الخدمات الصحية- غزةسالمة أبو زعيرت

اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينيةرئيس مجلس اإلدارةبسام ولويل

االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةأمني رس االتحادمنى الخلييل

جمعية البنوك يف فلسطنياملدير العامنبيل أبو دياب

شبكة املنظامت األهليةعضو اللجنة التنسيقيةد. عالم جرار

شبكة املنظامت األهليةاتّحاد لجان اإلغاثة الزراعيةمنجد أبو جيش

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينينيرئيس مجلس اإلدارةد. عبد الرحمن التميمي

مؤسسة فيصل الحسينياملدير العام"محمد عبد القادر" الحسيني

معهد األبحاث التطبيقية-القدس "أريج"املدير العامد. جاد اسحق

جامعة األقىص- -

فلســطني/الضفة املدير املايل واإلداريليىل الشعار عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد 

الغربيــة

وتكنولوجيا سفيان أبو حرب واملالية  االدارية  للشؤون  مساعد  وكيل 

املعلومات

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيوكيل مساعد للشؤون اإلحصائيةعناية زيدان

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيق.أ مدير عام التخطيط والتطويرمحمد العمري

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيسكرتري املجلسأمين دويكات

املجلس االستشاري 2015
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السيد/ جواد الصالح
مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتامعية

ي سياق التوجه نحو توسيع 
ي تشكيل المجلس �ن

يشكل مجلس الجهاز المرجعية لوضع السياسات والتوجهات العامة وإقرار الخطط، ويأ�ت
ي عضويته المديرين 

ي بداية كل عام، ويضم �ن
دارة بالمشاركة.  ويتم تشكيل المجلس �ن ي الجهاز، وترسيخ مبدأ الإ

دائرة اتّخاذ القرار �ن
ي الجهاز، وبعض الأعضاء الآخرين بصفة "مراقب".  ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بواقع اجتماع عادي واحد كل شهر.

ن �ن العام�ي

وفيما يىلي تشكيلة مجلس الجهاز للعام 2015:

السـيدة عال عـوض

رئيس الجهاز/رئيـس املجلس

اآلنسة/عناية زيدان
الوكيل املساعد للشؤون االحصائية

السيد/ سفيان أبو حرب
الوكيل املساعد للشؤون االدارية واملالية وتكنولوجيا 

املعلومات

السيد/ أمجد حرب
ق.أ مدير عام أنظمة املعلومات والحاسوب

السيد/ د. صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

السيد/ لؤي شحادة
مدير عام وحدة العالقات العامة واالعالم

مجلس الجهاز للعام 2015
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السيد/عبد الله النجار
مدير عام التعدادات

السيد/خلدان رضوان
مدير عام شؤون املحافظات الجنوبية

السيد/ نايف عابد
ق.أ مدير عام املنهجيات واملعايري والجودة

السيد/ خالد أبو خالد
نائب مدير عام اإلحصاءات السكانية واإلجتامعية

السيد/ رائد سامرة
مدير عام املسوح والعمل امليداين

السيد/ محمد العمري
ق.أ مدير عام التخطيط والتطوير

السيد/مصطفى خواجا
ق.أ مدير عام السجالت واملراقبة اإلحصائبة 

السيدة /حليمة سعيد
مدير عام العالقات الدولية

السيد/ خالد دراغمة
ق.أ مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية

السيد/ محمود عبد الرحمن
مدير عام اإلحصاءات الجغرافية

السيد/ محمد قاللوة
مستشار رئيس الجهاز للشؤون الفنية 

اآلنسة/ أمل جرب
ق. أ مدير عام التدريب االحصايئ
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الفصل 
األول

)IAOS( الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية
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نشأة الرابطة

ي العــام 1985، وهــي 
الرابطــة الدوليــة للإحصــاءات الرســمية هــي جمعيــة تأسســت �ن

منظمــة دوليــة غــ�ي حكوميــة، تــم إنشــاؤها وتطويرهــا كقســم متخصــص مــن المعهــد 
 ، ن ف عــىل إداراتهــا لجنــة تنفيذيــة منتخبــة لمــدة ســنت�ي الــدولي للإحصــاء )ISI(، وتــ�ش
ــة أو  ــات علمي ــم اهتمام ــن لديه ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــا مجموع ي عضويته

ــم �ن وتض
ي مجــال الإحصــاءات الرســمية، كمــا تضــم منتجــي ومســتخدمي الإحصــاءات 

مهنيــة �ن
الرســمية.

أهداف الرابطة

ــات  ــمية والموضوع ــاءات الرس ــدم للإحص ــم والتق ــز التفاه ــة إل تعزي ــدف الرابط ته
ــلل  ــن خ ــاءة، م ــة وكف ــمية بفعالي ــة الرس ــات الإحصائي ــر الخدم ــة، وتطوي ذات الصل
ي ذلــك المســتخدمون للإحصاءات 

ن الأفــراد والمنظمــات، بمــن �ن التصــالت الدوليــة بــ�ي
الرســمية، فضــلً عــن معاهــد البحــوث.  ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الرابطة ورســالتها، 
ذات  والأنشــطة  والمؤتمــرات،  الدراســية،  والحلقــات  الجتماعــات،  تنظيــم  يتــم 
هــا مــن المنظمــات، وكذلــك التعــاون  ــة، بشــكل مســتقل، أو بالتعــاون مــع غ�ي الصل
ــن المؤسســات  هــا م ــة وغ�ي قليمي ــات الإ ــة، والمنظم ــة والوطني ــات الدولي ــع المنظم م
ي ذلــك المكاتــب الإحصائيــة الرســمية، إضافــة 

ي تتفــق مــع أهــداف الرابطــة، بمــا �ن
الــ�ت

ــتقل، أو  ــكل مس ــة، بش علمي ــات الإ ــب والتعميم ات والكت ــ�ش ــات والن ــ�ش الدوري إل ن
ي الأنشــطة التعاونيــة.  

هــا مــن المنظمــات، والتنظيــم أو المشــاركة �ن بالتعــاون مــع غ�ي
ــا  ــدول، كم ي ال

ي �ن
ــا�أ ــب الإحص ــة بالجان ــا المتعلق ــع القضاي ــة جمي ــج الرابط ــا تعال كم

ن الشــباب  أن لهــا مجلــة محكمــة تصــدر بشــكل ربعــي، إضافــة إل جائــزة الإحصائيــ�ي
بشــكل ســنوي.

إدارة الرابطة

ــة مــن  ــة التنفيذي ، وتتألــف اللجن ن ــة لمــدة ســنت�ي ــة منتخب ــة تنفيذي ــر الرابطــة لجن تدي
الرئيــس، والرئيــس المنتخــب، إضافــة إل أربعــة أعضــاء وممثــل عــن معهــد الإحصــاء 
ن اللجــان الدائمــة والمتخصصــة  الــدولي )ISI(.  وتتــول اللجنــة التنفيذيــة للرابطــة تعيــ�ي
شــيح لختيــار الرئيــس المنتخــب، وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للنتخابــات،  كلجنــة ال�ت

. ن ي تعقــد كل ســنت�ي
نامــج لــكل مؤتمــر مــن مؤتمــرات الرابطــة الــ�ت ولجنــة ال�ب

رئاسة الرابطة لألعوام 2017-2015

الدوليــة  للرابطــة  منتخبــاً  رئيســاً  ن  فلســط�ي انتخــاب  تــم 
ثــم  ة 2013-2015، ومــن  للفــ�ت  )IAOS( الرســمية للإحصــاءات 
ن  ة 2015-2017، وقــد تســلمت فلســط�ي للفــ�ت للرابطــة  رئيســاً 
رســمياً رئاســة الرابطــة خــلل مؤتمــر معهــد الإحصــاء الــدولي 
و/ ــ�ي ــو دي جان ــة ري ي مدين

ــد �ن ــذي ُعق ن ال ــت�ي ــه الس ي دورت
)ISI( �ن

ة 26-2015/07/31، بحضــور مــا يقــارب 120  ازيــل خــلل الفــ�ت ال�ب
ــات  ــزة والمنظم ــاء الأجه ــن رؤس ــارك م ــوالي 2000 مش ــة، وح دول
ن  ن والمخططــ�ي اء والباحثــ�ي الإحصائيــة الدوليــة، وعــدد مــن الخــ�ب
ي هــذا المؤتمــر 

ن بالإحصــاءات الرســمية، وقــد تــم �ن والمهتمــ�ي
ي تتضمــن الأهــداف والخطــة 

اتيجية الرابطــة الــ�ت اســتعراض اســ�ت
ــاً  ي إقليمي

ي المجــال الإحصــا�أ
ــز عمــل الرابطــة �ن المســتقبلية لتعزي

أس  ن أول دولــة عربيــة تــ�ت ودوليــاً، ويشــار هنــا إل أن فلســط�ي
ــأتها. ــذ نش ــة من الرابط

)IAOS( الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية

الفصل األول

أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية

مشاركة الجهاز يف مؤمتر  معهد االحصاء الدويل يف دورته الستني - الربازيل
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أنشطة الرابطة 2017-2015

مؤتمر الرابطة:. 1
ــاً  ن حالي ــط�ي ــول فلس ، وتت ن ــنت�ي ــرة كل س ــة م ــر الرابط ــم لمؤتم ــم التنظي يت
اف عــىل تنظيــم هــذا المؤتمــر، الــذي ســيعقد  رسش بصفتهــا رئيــس الرابطــة الإ
ي 

ة 06-2016/12/08، بتنظيــم مــن مركــز الإحصــاء �ن ي خــلل الفــ�ت ي أبــو ظــ�ب
�ن

ــاً،  ــاً وإقليمي ــر عالمي ــة للمؤتم ــة ترويجي وع بحمل ــ�ش ــم ال ــد ت ، وق ي ــ�ب ــو ظ أب
ي مختلــف 

حيــث تــم إنتــاج فيديــو وكتيــب ترويجــي للمؤتمــر وتوزيعــه �ن
ــة. ــل الدولي المحاف

ن الشباب للعام 2016. 3 جائزة الإحصائي�ي
ن  ن العاملــ�ي تهــدف هــذه الجائــزة إل تشــجيع وتعزيــز دور الشــباب الإحصائيــ�ي
ــاً،  ــن 35 عام ــم ع ــل أعماره ــن تق ــمية، الذي ــة الرس ــات الإحصائي ي المؤسس

�ن
ــىل  ــمية ع ــاءات الرس ــال الإحص ي مج

ــة �ن ــا المنهجي ــول للقضاي ــم حل ي تقدي
�ن

ــم  ــة لتقيي ــة علمي ــكيل لجن ــم تش ــث يت ، حي ــدولي ــىلي أو ال ن المح ــتوي�ي المس
الأوراق المتنافســة، واختيــار أفضــل ثــلث أوراق للفــوز بالجائــزة، ويتــم 
عــلن عــن الفائزيــن ودعوتهــم إل تقديــم عــروض حــول أوراقهــم ضمــن  الإ
أعمــال مؤتمــر الرابطــة الدوليــة للإحصــاءات الرســمية، ومؤتمــر معهــد 
وع  .  وفيمــا يتعلــق بالجائــزة للعــام 2016، فقــد تــم الــ�ش الإحصــاء الــدولي
قليمــي والعالمــي، ومخاطبــة رؤســاء  الإ ن  المســتوي�ي لهــا عــىل  ويــج  بال�ت
ي 

ن الشــباب للمشــاركة �ن الأجهــزة الإحصائيــة العالميــة لتشــجيع الموظفــ�ي
ــزة باللغــات الســت  هــذه المســابقة، كمــا تــم إعــداد بوســ�ت ترويجــي للجائ
عــلن عنهــا ضمــن فعاليــات مؤتمــر الرابطــة الــذي  الرســمية، وســيتم الإ

ي 2016. ــ�ب ــو ظ ي أب
ــيعقد �ن س

المجلة الإحصائية للرابطة. 4
يتــم إصــدار المجلــة الإحصائيــة للرابطــة بشــكل ربعــي، حيــث يتــم اختيــار 
ي متخصــص 

هــا ضمــن المجلــة مــن قبــل فريــق عمــل فــ�ن الأوراق اللزمــة لن�ش
للمجلــة.

جانب من اجتامع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية - فلسطني

اتيجية الرابطة للأعوام )2017-2015(. 2 اس�ت
اتيجية للرابطــة للأعــوام  مــن أجــل تحقيــق أهــداف الرابطــة، تــم إعــداد اســ�ت
ــة توقعــات  ــة تلبي ــىل أهمي اتيجية ع ــزت هــذه الســ�ت ــد رك )2015-2017(، وق
أصحــاب المصلحــة، وتســعى جاهــدة إل أن تصبــح أكــ�ش ملءمــة للحتياجــات 
اتيجية  قليميــة والعالميــة.  إضافــة إل ذلــك، تركــز هــذه الســ�ت الإحصائيــة الإ
اكتهــا مــع المؤسســات الإحصائيــة  عــىل تعزيــز رؤيتهــا الإحصائيــة وصلتهــا ورسش
ويــج لهــا ضمــن فعاليــات  اتيجية وال�ت الرســمية، وقــد تــم إطــلق الســ�ت
المؤتمــر الــدولي حــول الإحصــاءات الرســمية الــذي نظمــه الجهــاز لمناســبة 

اليــوم العالمــي للإحصــاء بتاريــخ 2015/10/20.

فريق العمل عىل ملف الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية 
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الفصل 
الثاني

االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء
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كلمة رئيس الوزراء يف املؤمتر

ــال  ــة التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن الحتف ــة الإحصائي ــذاً لقــرار اللجن تنفي
الرابطــة  رئاســة  ن  فلســط�ي تــولي  وبمناســبة  للإحصــاء،  العالمــي  باليــوم 
ــة  ــت رعاي ــاً تح ــراً دولي ــاز مؤتم ــم الجه ــمية، نظ ــاءات الرس ــة للإحص الدولي

ــو مــازن" حفظــه هللا، وبحضــور  ــاس "أب فخامــة الســيد الرئيــس محمــود عب
ــق  ــاء المواف ــوم الثلث ــك ي ــد هللا، وذل ــي الحم ــوزراء أ.د. رام ــس ال ــة رئي دول
ة. ــ�ي ــة الب ي مدين

ي �ن
ــر الفلســطي�ن ــة الهــلل الأحم ــر جمعي ي مق

2015/10/20 �ن

المشاركون في المؤتمر

ن مــن بعــض رؤســاء الأجهــزة  لقــد حظــي هــذا المؤتمــر بحضــور ممــ�ي
ي 

، شــارك �ن ي والمنظمــات الإحصائيــة العربيــة والدوليــة، فعــىل الصعيــد العــر�ب
المؤتمــر وفــود وممثلــون عــن بعــض الأجهــزة والمؤسســات الإحصائيــة العربية 
ي كل مــن العــراق، وجمهوريــة مــر العربيــة، والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 

�ن
ي للتدريــب والبحــوث الإحصائيــة،  وكردســتان، إضافــة إل المعهــد العــر�ب
ي جامعــة 

ن العــرب، وإدارة الإحصــاء وقواعــد المعلومــات �ن واتحــاد الإحصائيــ�ي
ي المؤتمــر رؤســاء وممثلــون 

، شــارك �ن الــدول العربيــة.  وعــىل الصعيــد الــدولي
ــا،  ــوب أفريقي ــن جن ي كل م

ــة �ن ــات الإحصائي ــزة والمؤسس ــض الأجه ــن بع ع
والســويد، ألمانيــا، والوليــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، وفرنســا، 
ــة  ازيــل، إضافــة إل اللجنــة الجتماعيــة والقتصادي وســلوفانيا، والهنــد، وال�ب
ــاركة  ــن مش ــلً ع ــلمي، فض س ــر الإ ــة المؤتم ــكوا"، ومنظم س ــيا "الإ ي آس ــر�ب لغ

ي 48.
ن وأســاتذة الجامعــات مــن قطــاع غــزة وأرا�ن ــ�ي مجموعــة مــن الباحث

برنامج المؤتمر

اليــوم الأول 2015/10/19: خصــص هــذا اليــوم لســتقبال الوفــود العربيــة 
ــود  ــتقبال للوف ــم الس ــت مراس ــث تم ــر، حي ي المؤتم

ــاركة �ن ــة المش والأجنبي
ي محافظــة أريحــا بحضــور عطوفــة 

العربيــة عــىل المعابــر الفلســطينية �ن
ــل  ــم حف ــم تنظي ــا ت ، كم ي

ــا�ن ــد الفتي ــيد ماج ــوار الس ــا والأغ ــظ أريح محاف

االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء

ي فنــدق موفينبيــك، بحضــور بعــض 
ف الوفــود المشــاركة �ن اســتقبال عــىل رسش

ي الــوزارات والمؤسســات وأعضــاء المجلــس الستشــاري 
ن �ن الــوزراء والمســؤول�ي

للإحصــاءات الرســمية.  وقــد تضمــن الحفــل كلمــة ترحيبيــة مــن قبــل الســيدة 
اثيــة  عــل عوض/رئيــس الجهــاز، إضافــة إل بعــض الفقــرات الفنيــة وال�ت

ــعبية. الش

الفصل الثاني

ي 
ي 2015/10/20: خصــص هــذا اليــوم لعقــد المؤتمــر الــدولي �ن

اليــوم الثــا�ن
ة، وبمشــاركة واســعة مــن  ــ�ي ي الب

ي �ن
ــة الهــلل الأحمــر الفلســطي�ن مقــر جمعي

عــلم.  وقــد  مختلــف الــوزارات والمؤسســات والســفراء والقناصــل ووســائل الإ
ــة  ــدأت بكلم ــات، ب ــن الكلم ــدداً م ــر ع ــة للمؤتم ــة الفتتاحي ــت الجلس تضمن
معــالي الســيدة عــل عوض/رئيــس الجهــاز، حيــث اســتعرضت فيهــا بالأرقــام 
ي 

هــا، وكلمــة رئيــس شــعبة الإحصــاء �ن ن مختلفــة عــن غ�ي مــا يجعــل فلســط�ي
ســكوا الســيد يــوراي ريتشــان، وكلمــة الســيدة هــدى أبــو الليل/مديــر إدارة  الإ
ــم  ــة، ومــن ث ــدول العربي الإحصــاء وقواعــد المعلومــات التابعــة لجامعــة ال
ــيد  ــة الس ــل فخامـ ــد هللا؛ ممث ــي الحم ــوزراء أ. د. رام ــس ال ــة رئي ــة دول كلم

جانب من املشاركني يف املؤمتر

جانب من استقبال الوفود املشاركة يف املؤمتر الدويل - محافظة أريحا
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ــود  ف الوف ــىل رسش ــاء ع ــل عش ــب حف ــه، ترتي ــوم نفس ــاء الي ي مس
ــم �ن ــد ت وق

ي فنــدق جرانــد بــارك، وتضمــن الحفــل عــدداً 
ي المؤتمــر، وذلــك �ن

المشــاركة �ن
ــم  ــة إل تقدي ــطينية، إضاف ــعبية الفلس ــة الش اثي ــة وال�ت ــرات الفني ــن الفق م
ي المؤتمــر مــن 

ــراث الــدول المشــاركة �ن ي تمثــل ت
ــ�ت ــة ال بعــض الفقــرات الفني

ــة عــىل  ــا التذكاري ــع الهداي .  كمــا تــم خــلل الحفــل، توزي ن خــلل المشــارك�ي
ــم. ــراً لهتمامه ــة، تقدي ــة والأجنبي ــدول العربي ــن ال ن م المشــارك�ي

ــياحية  ــة س ــم جول ــوم تنظي ــذا الي ي ه
ــم �ن ــث 2015/10/21: ت ــوم الثال الي

ي المؤتمــر، إل مدينــة بيــت 
وتعريفيــة للوفــود العربيــة والأجنبيــة المشــاركة �ن

لحــم، حيــث تمــت زيــارة كنيســة المهــد، ولقــاء عطوفــة محافــظ بيــت لحــم 
ــود  ــدس للوف ــة الق ــم التوجــه إل مدين ــم ت ــن ث ــري، وم ــن البك ي الســيد ج�ب
ــرة  ــة الصخ ــى، وقب ــجد الأق ــارة المس ــت زي ــث تم ــة، حي ــة والأجنبي العربي

ــة. ــدة القديم ي البل
ــة �ن ــة إل جول ــة، إضاف ــة القيام ــة، وكنيس ف الم�ش

، تــم ترتيــب زيــارة للوفــود إل مقــر الجهــاز، حيــث  ي اليــوم الرابــع والأخــ�ي
و�ن

ي بعــض مرافــق الجهــاز، ومــن ثــم تــم وداع 
نظمــت لهــم جولــة تعريفيــة �ن

الضيــوف ومغادرتهــم.

المؤتمر في صور

الرئيــس محمـــود عبـــاس "أبــو مــازن" حفظــه هللا، كمــا تضمــن برنامــج المؤتمر 
ــع  ي مواضي

ــرض �ن ــواد الع ــض الأوراق وم ــا بع ــت خلله ــات قدم ــلث جلس ث
مختلفــة.

جانب من عرض حول الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية يف املؤمتر

عشاء عمل عىل رشف الوفود املشاركة يف املؤمتر - فندق جراند بارك

جانب من حفل االستقبال للوفود املشاركة يف املؤمتر - فندق موفينبك

زيارة الوفود املشاركة يف املؤمتر اىل القدس  - املسجد األقىص

زيارة الوفود املشاركة يف املؤمتر اىل بيت لحم - كنيسة املهد
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لجنة اإلستقبال

جانب من التحضريات لعقد املؤمتر الدويل عشاء عمل عىل رشف الوفود - الوفد العراقي
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الفصل 
الثالث

التطوير والبناء المؤسسي
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التطوير والبناء المؤسسي

1.3 التعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت 2017

ــام  ــداد الع ــذ التع ات لتنفي ــ�ي ــام 2015 التحض ــلل الع ــاز خ ــتكمل الجه اس
: ي

ــاز الآ�ت ــم إنج ــث ت ــآت 2017، حي ــاكن والمنش ــكان والمس للس

ــل . 1 ــد التموي ــة لحش وع بحمل ــ�ش ــداد، وال وع التع ــ�ش ــة م ــة وثيق صياغ
وع. ــ�ش ــذ الم ــلزم لتنفي ال

ي . 2
تنفيــذ زيــارات دراســية عــدة لبعــض الــدول ذات التجــارب الناجحــة �ن

ي تنفيــذ التعــداد، حيــث تــم تنفيــذ 
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة �ن

ــل، والأردن،  ازي ــة، وال�ب مــارات العربي ــة الإ ــكل مــن دول ــارة دراســية ل زي
ي هــذا المجــال.

اتهــا �ن وذلــك بهــدف الســتفادة مــن خ�ب
ــتخدام . 3 ــداد باس ــذ التع ــال تنفي ي مج

ــ�ي دولي �ن ــة لخب ــة فني ــذ بعث تنفي
.GIS الـــ 

عقــد سلســلة اجتماعــات ثنائيــة مع الــوزارات ضمن حــوار المســتفيدين، . 4
عــىل  والوقــوف  التعــداد،  اســتمارات  محتويــات  لمناقشــة  وذلــك 
احتياجاتهــم منهــا، إضافــة إل عقــد ورشــة عمــل لمناقشــة احتياجــات 

ــج هــذه الحــوارات. ــات التعــداد ونتائ ــن محتوي ــع المحــىلي م المجتم
النتهــاء مــن تصميــم المســودة الأول مــن اســتمارات التعــداد اســتناداً . 5

إل التوصيــات الدوليــة والحتياجــات المحليــة، وبرمجتهــا.
باســتخدام الأجهــزة . 6 التجربــة الأول للســتمارات  لتنفيــذ  التحضــ�ي 

المدعومــة بتقنيــة الـــGPS، وذلــك مــع نهايــة العــام 2015.
ي تنفيــذ . 7

ي دورة تدريبيــة حــول اســتخدام التكنولوجيــا �ن
المشــاركة �ن

ي الأردن خــلل شــهر 2015/11.
التعــداد عقــدت �ن

تنفيذ تحديث خرائط مناطق عد التجربة القبلية للعام 2015.. 8

ة عــد الســكان، للطــلع عــن . 9 ي خــلل فــ�ت
ــارة للإحصــاء الأرد�ن ــذ زي تنفي

ــذ التعــداد. ي تنفي
ــا �ن ي اســتخدام التكنولوجي

ــم �ن ــىل تجربته ــب ع كث
البدء بالتحض�ي لتحديث الخرائط المحوسبة للتعداد.. 10

الفصل الثالث

جانب من ورشة عمل مع املستخدمني حول محتويات التعداد 2017جانب من عرض حول التعداد للامنحني

جانب من اجتامع التنفيذية للتعداد 2017



27 التقرير السنوي  2015  

2.3 االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات 
الرسمية 2018-2014

اتيجية  ي الســ�ت
اســتكمل الجهــاز خــلل العــام 2015 تنفيــذ الأنشــطة الــواردة �ن

ي تــم 
الوطنيــة لتطويــر الإحصــاءات الرســمية، وفيمــا يــىلي الأنشــطة الــ�ت

اتيجية: تنفيذهــا عــىل مســتوى الأهــداف الســ�ت

ي صنــع 
اتيجي الأول: تعزيــز اســتخدام الإحصــاءات �ن الهــدف الســ�ت

ــرار الق
ــتخدام . 1 ــة اس ــول أهمي ــة ح ــاءات توعوي ــل ولق ــة عم ــذ )13( ورش تنفي

ي وضــع السياســات.
الإحصــاء �ن

ة الإحصائية الخاصة بمجلس الوزراء بشكل شهري.. 2 إعداد الن�ش
القتصــاد . 3 بــأداء  تتعلــق  مواضيــع  حــول  سياســاتية  أوراق  إعــداد 

ــر ســجل الأعمــال  ، تطوي ن ي فلســط�ي
ــة المتجــددة �ن ، الطاق ي

الفلســطي�ن
واســتخداماته المتعــددة، إضافــة ال أوراق سياســاتية مــن واقــع مســح 

صحــة الأرسة الفلســطينية.
ــة لعــدد . 4 ــة مختلف ــع إحصائي ــاء العمــل عــىل مواضي ــب أثن ــذ تدري تنفي

ــة إل  ــزة، إضاف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف ــن جامع ــاً م )16( طالب
ي 

ي للتدريــب والبحــوث الإحصائيــة �ن تدريــب موظــف مــن المعهــد العــر�ب
مجــال العلقــات العامــة.

ــع . 5 ــة حــول مواضي ــة وخارجي ــة ووطني ــة داخلي ــذ )9( دورات تدريبي تنفي
ــة. ــة متنوع إحصائي

ــات . 6 ــد البيان ــاء قواع ــبتها، وبن ــة وحوس داري ــجلت الإ ــاذج الس ــاء نم بن
الإحصائيــة وتحديثهــا وتفعيلهــا.

بناء قواعد بيانات جغرافية.. 7
ونية بشكل شهري.. 8 لك�ت ة الإ إعداد الن�ش

ن  ن والمنتج�ي ن المســتخدم�ي اكــة بــ�ي : تعزيــز ال�ش ي
اتيجي الثــا�ن الهــدف الســ�ت

ي
ــام الإحصا�أ ي النظ

�ن
ــع . 1 ــاون م ــطينية 2013، بالتع ــة الفلس ــابات الصحي ــر الحس ــ�ش تقري ن

وزارة الصحــة.
ن الجهاز ووزارة المالية.. 2 توقيع مذكرة تفاهم ب�ي
التحضــ�ي لتنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 . 3

داريــة والفنيــة. مــن ناحيــة الإجــراءات والأدوات الإ
القتصاديــة، . 4 للإحصــاءات  متخصصــة  استشــارية  لجــان  تشــكيل 

والتكنولوجيــا. العلــم  وإحصــاءات  العاملــة،  القــوى  وإحصــاءات 

اتيجي الثالث: تعزيز جودة الإحصاءات الهدف الس�ت
ــة . 1 قليمي ــة والإ ــات الدولي ــة الطلب ــات لكاف ــدة بيان ــث قاع ــر وتحدي تطوي

كاء  الــواردة للجهــاز، والمتابعــة عــىل كافــة متطلبــات الجهــاز مــع الــ�ش
ــم. ــاز اتجاهه ــات الجه ام ن ، وال�ت ن والمانحــ�ي

ــة، . 2 ــة ودولي ــرة تفاهــم مــع مؤسســات محلي ــة ومذك ــع )26( اتفاقي توقي
ــذ أنشــطة ومشــاريع  إضافــة إل عقــد اجتماعــات مختلفــة بهــدف تنفي

ــة. ــة والدولي قليمي كة مــع المنظمــات الإ مشــ�ت

ي مواضيــع إحصائيــة . 3
إنجــاز )5،740( طلــب بيانــات لمختلــف الجهــات �ن

متنوعــة.
إعــداد موقــع للجهــاز عــىل وســائل التواصــل الجتماعــي Twitter و. 4

ــطة  ــمية والأنش ــاءات الرس ــض الإحص ــ�ش بع وع بن ــ�ش Facebook، وال
ــاز. ــا الجه ــوم به ي يق

ــ�ت ال
ــل . 5 ــل عم ــة مراح ي كاف

ــاز �ن ي الجه
ــة �ن ــة المتاح ــات الوصفي ــة البيان دراس

وع. ــ�ش ــاة الم ــوذج دورة حي ــن نم ــكينها ضم وع وتس ــ�ش الم
ــغ . 6 ــث بل ــات، حي ــع البيان ــال جم ي مج

ــة �ن ــات الحديث ــتخدام التقني اس
ي باتــت تجمــع بياناتهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة 

عــدد المســوح الــ�ت
)29 مســحاً(.

ن اســتخدام الســجلت  اتيجي الرابــع: زيــادة وتحســ�ي الهــدف الســ�ت
الإحصائيــة للأغــراض  داريــة  الإ

ية. 1 ن نجل�ي ن العربية والإ ات الإحصائية 2015 باللغت�ي إعداد دليل المؤرسش
 إطــلق معجــم المصطلحــات الإحصائيــة 2015، ونظــام التصنيفــات . 2

الإحصائيــة عــىل صفحــة الجهــاز.
ي . 3

ــتخدمة �ن ــات المس ــ�ي والتصنيف ــول المعاي ــة ح ــذ دورات تدريبي تنفي
. ي

ــ�ن ي الوط
ــا�أ ــام الإحص النظ

ــن . 4 ي كل م
ــات �ن ــي البيان ــع منتج ــة م ــة متخصص ــات فني ــد اجتماع  عق

ــاة. ي القض
ــا�ن ــوان ق ــالت، ودي ، والتص ــىلي ــم المح ي الحك

وزار�ت
تطويــر معايــ�ي وإجــراءات معالجــة البيانــات باســتخدام التقنيــات . 5

الحديثــة.
تحديــث قواعــد البيانــات، ومنهــا قاعــدة بيانــات ربــط المبالــغ بغــلء . 6

. ي
ــة الإحصــا�أ المعيشــة، وقاعــدة نظــام المراقب

ــل  ــداد دلي ــم إع ــد ت اتيجية، فق ــم للســ�ت ــة والتقيي ــد المراقب ــا عــىل صعي أم
ــر  ــمية، يوف ــاءات الرس ــر الإحص ــة لتطوي اتيجية الوطني ــ�ت ــداد الس ــول إع ح

ــة. ــا كاف ــا بمراحله عداده ــة لإ ــوات اللزم ــول الخط ــة ح ــوط العريض الخط
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ويبني الجدول اآليت تقدم العمل عىل تحقيق عدد من االستهدافات لعام 2015:

الأهداف والمخرجات 
والأنشطة

ات القياس مؤ�ش
سنة

الأساس
خط البيانات

المرجعية
 الستهداف

2015

الستهدافات 
المتحققة 
فعلياً 2015

اتيجي رقم  الهدف الس�ت
1: تعزيز استخدام الرقم 

ي صنع السياسات
ي �ن

الإحصا�أ

ــات النظــام  ي مكون
ن �ن ــ�ي ــراد المتدرب عــدد الأف

ي
ي الوطــ�ن

الإحصــا�أ
20136069173

عدد الأنشطة الإحصائية المنفذة باستخدام 
نت،...( ن�ت التقنيات الحديثة )HHD، الإ

2013112734

ي 
ن �ن ــارك�ي ــن المش ــة م يجابي ــم الإ ــبة التقيي نس

الحلقــات الدراســية وورش العمــل
201385%87%87%

ي المسوح
%8992%85%2013معدلت الستجابة �ن

اتيجي رقم  الهدف الس�ت
ن  اكة ب�ي 2: تعزيز ال�ش

ي 
ن �ن ن والمنتج�ي المستخدم�ي

ي
النظام الإحصا�أ

ن  كاء )حــوار المنتجــ�ي عــدد ورش العمــل للــ�ش
) ن ــتخدم�ي والمس

2013252543

مــع  الموقعــة  التعــاون  اتفاقيــات  عــدد 
ن والدوليــ�ي ن  قليميــ�ي الإ كاء  الــ�ش

2013152026

2013333عدد اللجان الوطنية المشكلة

اتيجي رقم 3:  س�ت الهدف الإ
تعزيز جودة الإحصاءات

عدد طلبات البيانات وعدد زوار الصفحة
2013800,000900,000989,493

اتيجي رقم 4:  الهدف الس�ت
ن استخدام  زيادة وتحس�ي

غراض  دارية للإ السجلت الإ
الإحصائية

ي 
عــدد الــوزارات ذات العلقــة الــ�ت

ــة  ــات الإحصائي ــ�ي والتصنيف تســتخدم المعاي
الجهــاز ي 

�ن المســتخدمة 
2013121618
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وع للعــام القــادم تنفيــذ الأنشــطة  وتتضمــن خطــة العمــل عــىل المــ�ش
التية:

اتيجية . 1 س�ت ي مدينة رام هللا لمحاكاة الإ
تنفيذ تجربة قبلية �ن

، وتشمل تنفيذ تجربة قبلية  ي
المطروحة لتطوير سجل أعمال وط�ن

ي مناطق محددة من المدينة.
لتعداد المنشآت �ن

ن المؤسسات، ليكون . 2 تحليل نظام محوسب لتبادل البيانات ما ب�ي
. ي

نواة سجل أعمال وط�ن
ن آليات الربط.. 3 استكمال تحس�ي

جانب من اجتامع اللجنة التوجيهية لسجل األعامل اإلحصايئ

جانب من ورشة عمل حول سجل االعامل
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EFQM 4.3 إطار إدارة الجودة األوروبي

ــاً  " وفق ن ــ�ي ــون بالتم م ن ــهادة "مل�ت ــىل ش ــول ع ــاز للحص ــه الجه ــتكمالً لتوج اس
ي )EFQM(، وبعــد النتهــاء مــن المرحلــة الأول لتطبيــق  ن الأورو�ب لنمــوذج التمــ�ي
، وتنفيذ  ي شــملت التعاقــد مــع خبــ�ي محــىلي

النمــوذج خــلل العــام 2014، الــ�ت
، فقــد تــم خــلل العــام  ن التقييــم الداخــىلي للجهــاز، وتحديــد فــرص التحســ�ي

: ي
2015 اســتكمال العمــل عــىل هــذه التوجهــات، حيــث تــم إنجــاز الآ�ت

دارة . 1 ي لــلإ ن الأورو�ب تنفيــذ )3( دورات تدريبيــة خاصــة بنمــوذج التمــ�ي
، قــادة  ن العليــا وفريــق العمــل عــىل النمــوذج، وهــي: رحلــة التمــ�ي

، مقيــم معتمــد. ن التمــ�ي
ي ســوف يتــم العمــل عليهــا، وذلــك . 2

تحديــد المشــاريع التحســينية الــ�ت
ــورة أعــله، وهــذه المشــاريع  ــدورات المذك ــات ال ــج وتوصي ــاً لنتائ وفق

هــي:
• 	. ن ر�ن العامل�ي
• 	.GSBPM تطبيق نموذج
• اتيجية تقنية المعلومات.	 اس�ت
• ات النتائج(.	 عمال )مؤرسش نتائج الإ

تشــكيل فريــق عمــل للمتابعــة عــىل إنجــاز المتطلبــات الخاصــة بنمــوذج . 3
وع مــن المشــاريع التحســينية أعــله. EFQM لــكل مــ�ش

 EFQM وتتضمــن المرحلــة القادمــة تقديــم المشــاريع المذكــورة إل مؤسســة
ــتوى الأول  ــل المس ي تمث

ــ�ت " C2E ال ن ــ�ي ــون بالتم م ن ــزة "مل�ت ــىل جائ ــول ع للحص
.EFQM ــز لجوائ

5.3 نظام إدارة الجودة

ي إطــار 
نفــذ الجهــاز خــلل العــام 2015 سلســلة مــن الأنشــطة والإجــراءات �ن

ضبــط وإدارة جــودة البيانــات، منهــا:

ة 10-. 1 تنفيــذ موجــة التدقيــق الداخــىلي الأول للعــام 2015 خــلل الفــ�ت
.2015/05/20

ات الجــودة بمــا يتــلءم مــع أهداف . 2 العمــل عــىل إعــداد أهــداف ومــؤرسش
اتيجية الوطنيــة للإحصــاءات الرســمية، والمتابعــة عــىل تنفيذها. الســ�ت

تعديــل وإضافــة مجموعــة مــن الإجــراءات لنظــام إدارة الجــودة؛ مثــل . 3
ــل  ــة دلي ، وإضاف ي

ــا�أ ــح إحص ــذ مس ــط وتنفي ــداد ضب ــراء إع ــل إج تعدي
الميدانيــة،  الزيــارات  تقريــر  ونمــوذج  الميدانيــة،  الزيــارات  تنفيــذ 
ــات،  مجي ــر ال�ب ــراء تطوي ــل إج ــة، وتعدي ــارة ميداني ــاء زي ــوذج إلغ ونم

ــة. ــات التطويري ــن الملحظ ــة م ــة إل مجموع إضاف

هــذا، وقــد تــم خــلل العــام 2015، تكريــم مجموعــة مــن الزميــلت والزمــلء 
ي الجهــاز، حيــث تــم منحهــم دروعــاً 

ي تعزيــز ثقافــة الجــودة �ن
عــىل دورهــم �ن

ي 
تكريميــة، باعتبارهــم أصدقــاًء للجــودة للعــام 2014، وقــد منحــت لهــم �ن

جلســة خاصــة لمجلــس الجهــاز.

تكريم أصدقاء الجودة للعام 2014جانب من دورات تدريب "قادة التميز ورحلة التميز"
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7.3 تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز

شــهد العــام 2015 المصادقــة عــىل تعديــل الهيــكل التنظيمــي للجهــاز، 
ي مهــام العمــل وتوجهــات الجهــاز 

ي ذلــك اســتجابة للتطــور الطبيعــي �ن
ويــأ�ت

ــض  ــع لبع ــادة التوزي ــل إع ــذا التعدي ــمل ه ــد ش ــتقبلية.  وق ــة المس للمرحل
وتغيــ�ي  العمــل،  واقــع  مــع  يتمــا�ش  بمــا  والأقســام  والدوائــر  دارات  الإ
افيــة، كمــا تضمنــت التعديــلت اســتحداث  رسش المســميات لبعــض المواقــع الإ
إدارة عامــة جديــدة للســجلت والمراقبــة الإحصائيــة بهــدف تعزيــز العتمــاد 
داريــة باعتبارهــا أحــد أهــم مصــادر البيانــات، إضافــة إل  عــىل الســجلت الإ
دارة العامــة للمحافظــات الجنوبيــة، بإضافــة عــدد مــن  ي هيكلــة الإ

التوســع �ن
ــدة. ــام الجدي ــر والأقس الدوائ

ــكل التنظيمــي المعــدل للجهــاز بقــرار مــن  وقــد تمــت المصادقــة عــىل الهي
ــخ 2015/09/08. ــوزراء بتاري ــس ال مجل

وط  ــ�ش ــة ب ــات المتعلق ــتيفاء البيان ــام 2015 اس ــلل الع ــم خ ــد ت ــذا، وق ه
ــام  ــلل الع ــذة خ ــة المنف ــاريع الإحصائي ي المش

ــودة �ن ــراءات الج ــط إج ضب
وط ضبــط إجــراءات  طــاً، تعكــس بمحتواهــا رسش ي تضــم 63 رسش

2014، الــ�ت
وط مراحــل العمــل الرئيســية كافــة، وهــي  الجــودة، وتغطــي هــذه الــ�ش
، ومرحلــة إدخــال البيانــات،  ي

يــة، ومرحلــة العمــل الميــدا�ن المرحلــة التحض�ي
ومرحلــة معالجــة البيانــات ونــ�ش النتائــج، وتتضمــن 23 مرحلــة فرعيــة.  
ي المشــاريع الإحصائيــة إل قيــاس 

وتهــدف عمليــة ضبــط إجــراءات الجــودة �ن
ــبة  ي نس

ــدول الآ�ت ن الج ــ�ي ــة.  ويب ــل ذات الصل وط العم ــ�ش ام ب ن ــ�ت ــبة الل نس
وط العمــل للمســوح المنفــذة العــام 2014 بالمقارنــة مــع  ام بــ�ش ن اللــ�ت

ــابقة. ــنوات الس الس

جمــع  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام   6.3
البيانــات

ــور  ــدم والتط ــة التق ــعي إل مواكب ــام 2015 الس ــلل الع ــاز خ ــل الجه واص
، والتوســع  ي

التكنولوجــي وتوظيــف التقنيــات الحديثــة لخدمــة العمــل الإحصا�أ
ي باتــت تجمــع بياناتهــا 

ي هــذا المجــال، فقــد بلــغ عــدد المســوح الــ�ت
�ن

باســتخدام التقنيــات الحديثــة كالأجهــزة الكفيــة، وأجهــزة التابلــت، والويــب، 
ــحاً،  ــام 2015، )29( مس ــة الع ــ�ت نهاي ــة ح ــتمارات الورقي ــن الس ــل ع كبدي
ي توفــ�ي الوقــت والجهــد واختصــار مراحــل 

الأمــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة �ن
ــذ  ــات من ــذه التقني ــتخدام ه ي اس

ــور �ن ي التط
ــدول الآ�ت ن الج ــ�ي ــل.  ويب العم

ــام 2011 : الع

2011

2011

98%
98%

99%
99%

2012

2012

2013

2013

2014

2015

2014

وط العمل ام ب�ش ن نسبة الل�ت

5
12

24

29

1
اكمي العدد ال�ت
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التشــبيك وتعزيــز العالقــات المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة

1.4 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

وّقــع الجهــاز خــلل العــام 2015 )26( اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم، فعــىل 
، تــم توقيــع )6( اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم مــع كل  الصعيــد المحــىلي
ــاس"،  ــد "م ــة، ومعه ــع، ووزارة المالي ــة والمجتم ــرازي للثقاف ــة ال ــن جمعي م
ــد  ــن معه ــع كل م كة م ــ�ت ــم مش ــرة تفاه ــة إل مذك ــل، إضاف ــة الجلي وجمعي
ي هــذه التفاقيــات بهــدف 

النقــد الفلســطينية.  وتــأ�ت "مــاس"، وســلطة 

ــم  ــة وتقدي ــوح ميداني ــذ مس ــة، وتنفي ــالت معين ي مج
ك �ن ــ�ت ــاون المش التع
خدمــات استشــارية.

ومــن جانــب آخــر، وقــع الجهــاز )20( اتفاقيــة مــع مؤسســات وهيئــات 
ــات:  ــذه المؤسس ــن ه ــاريع، وم ــض المش ــذ بع ــل وتنفي ــدف تموي ــة به دولي
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )UNICEF(، صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان )UNFPA(، منظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، منظمــة العمــل 
ي )UNDP(، منظمــة الأغذيــة 

نمــا�أ الدوليــة )ILO(، برنامــج الأمــم المتحــدة الإ
 ،)ESCWA( ــيا ي آس ــر�ب ــة لغ ــة والجتماعي ــة القتصادي ــة )FAO(، اللجن والزراع
ن )UNRWA(، التحالــف مــن أجــل  ن الفلســطيني�ي وكالــة غــوث وتشــغيل اللجئــ�ي
ــة  ــة، وجامع ــكوبا الياباني ــة تش ــا ARENA((، جامع ــمال إفريقي ي ش

ــث �ن البح
ــل  ــة التموي ــع مجموع ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــا ت ــج(،  كم وي ــو )ال�ن فاف
ــة مــع كل  الرئيســية للجهــاز )CFG(، ومــن ثــم توقيــع مذكــرات تفاهــم ثنائي
 ،)SDC( ــة ــاون والتنمي ــوي�ية للتع ــة الس ــة، والوكال ويجي ــة ال�ن ــن الممثلي م
ــة إل  ــاز للأعــوام 2015-2017، هــذا إضاف بهــدف دعــم برنامــج عمــل الجه
توقيــع عــدد مــن التفاقيــات الخاصــة بتقديــم بعــض الخدمــات الستشــارية.

ي وقعهــا 
ي عــدد التفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الــ�ت

ويوضــح الشــكل الآ�ت

ة 2015-2010. الجهــاز مــع مختلــف الجهــات خــلل الفــ�ت

الفصل الرابع
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27

21
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توقيع االتفاقية مع مجموعة املانحني

توقيع االتفاقية معهد ماس

توقيع االتفاقية مع جمعية الجليل

توقيع االتفاقية مع وزارة املالية
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2.4 تعزيز القدرات للنظام اإلحصائي الوطني

ي 
ــ�ن ي الوط

ــا�أ ــام الإحص ــن النظ ــاز ضم ــوري للجه ــدور المح ــن ال ــاً م انطلق
ــام  ــهد الع ــد ش ــة، فق ــة كاف ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ــم ال ــذي يض ال
ن  ــ�ي ــاً مــن العامل ــة شــارك فيهــا )115( موظف ــذ )7( أنشــطة تدريبي 2015 تنفي
ي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة؛ بهــدف تعزيــز 

ي الوحــدات الإحصائيــة �ن
�ن

ــاء  ــب أثن ــات التدري ــم خدم ــة إل تقدي ــم، إضاف ــر مهاراته ــم وتطوي قدراته
ــة  ضاف ــة، بالإ ــع متنوع ــىل مواضي ــات ع ــن الجامع ــاً م ــل لــــ )20( طالب العم
ــول  ة ح ــارصن ــا )13( مح ــدارس، منه ي الم

ــلب �ن ة للط ــارصن ــاء )33( مح ال إلق
ة عــ�ب التطــوع مــع مؤسســة "إنجــاز"،  مواضيــع إحصائيــة و)20( محــارصن

ــرز هــذه الأنشــطة: ــىلي أب ــا ي وفيم

ــج . 1 ــتخدام برنام ــة باس ــات الإحصائي ــل البيان ــول تحلي ــة ح دورة تدريبي
ــاً. ــا )18( متدرب ــارك فيه SPSS، ش

ــا )28( . 2 ــارك فيه ، ش ي
ــا�أ ــل الإحص ــات العم ــول منهجي ــة ح دورة تدريبي

ــاً. متدرب
دورة تدريبيــة حــول طــرق اســتخدام البيانــات الإحصائيــة، شــارك فيهــا . 3

)12( متدربــاً.
دورة تدريبيــة حــول إعــداد التقاريــر الإحصائيــة ونــ�ش وتأهيــل البيانات، . 4

شــارك فيهــا )27( متدرباً.
سقاطات السكانية، شارك فيها )13( متدرباً.. 5 دورة تدريبية حول الإ
ــج . 6 ــتخدام برنام ــة باس ــات الإحصائي ــل البيان ــول تحلي ــة ح دورة تدريبي

. ن ــ�ي ــا )5( متدرب ــارك فيه SPSS، ش
ــا )12( . 7 ــارك فيه ــتمارات، ش ــم الس ــول تصمي ــة ح ــل تدريبي ــة عم ورش

ــاً. متدرب
ي الجهــاز لطــلب الجامعــات، حيــث تــم تدريــب )14( . 8

تدريــب عمــىلي �ن
طالــب عــىل مواضيــع إحصائيــة عامــة، و)6( طــلب عــىل مواضيــع 

ــات. ــة والخدم داري ــؤون الإ ــة والش ــات العام ــق بالعلق تتعل

اســتهدفت  ي 
الــ�ت التدريبيــة  الأنشــطة  عــدد  ي 

الآ�ت الشــكل  ويوضــح 
ة 2015-2010. ي خــلل الفــ�ت

ي الوطــ�ن
ي النظــام الإحصــا�أ

ن �ن العاملــ�ي

14

2010
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13

18
11

11

7

جانب من دورة تدريبية حول منهجيات العمل اإلحصايئ

جانب من دورة تدريبية لطالب جامعة القدس – أبو ديس

جانب من دورة تدريبية حول اإلسقاطات السكانية
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3.4 حوار المنتجين والمستخدمين

مــع  للحــوار  الســنوي  نامــج  ال�ب  ،2015 العــام  خــلل  الجهــاز،  نفــذ 
ي ســياق حــرص الجهــاز عــىل اســتمرار التنســيق 

ي �ن
ــأ�ت ــذي ي ، ال ن المســتخدم�ي

ن للبيانــات الإحصائيــة كافــة.  ويهــدف هــذا  والتشــاور مــع المســتخدم�ي
ن حــول البيانــات  نامــج إل الحصــول عــىل تغذيــة راجعــة مــن المســتخدم�ي ال�ب
ي ينــوي الجهــاز 

ات بعــض المســوح الــ�ت ي يوفرهــا الجهــاز، ومناقشــة مــؤرسش
الــ�ت

ــر  ــىل تطوي ــل ع ــا، والعم ــم منه ــىل احتياجاته ــوف ع ــدف الوق ــا؛ به تنفيذه
ــن  ــلن ع ع ــة إل الإ ــات، إضاف ــذه الحتياج ي ه ــ�ب ــا يل ــة بم ــج الإحصائي ام ال�ب
ي قــام الجهــاز بتنفيذهــا.  وقــد بلــغ عــدد الأنشــطة 

نتائــج بعــض المســوح الــ�ت
ن ورشــة عمــل،  نامــج )41( نشــاطاً مــا بــ�ي ي نفذهــا الجهــاز ضمــن هــذا ال�ب

الــ�ت
ــاع. ــر، واجتم ومؤتم

ي إطــار برنامــج حــوار 
ي نفذهــا الجهــاز �ن

ي عــدد الأنشــطة الــ�ت
ن الشــكل الآ�ت ويبــ�ي

ة 2015-2010. ن خلل الفــ�ت ن والمســتخدم�ي المنتجــ�ي

4.4 اإلحصاء في اإلعالم

عــلم بشــ�ت  يــولي الجهــاز اهتمامــاً خاصــاً بالــدور الــذي تقــوم بــه وســائل الإ
هــا  ي ين�ش

ي نــ�ش وتعميــم وزيــادة الوعــي بالبيانــات الإحصائيــة، الــ�ت
أنواعهــا، �ن

الجهــاز، ويحــرص الجهــاز عــىل اســتمرار التواصــل معهــا بشــ�ت الطــرق 
ي يصدرهــا الجهــاز، 

والوســائل، مــن خــلل تزويدهــا بالبيانــات الصحافيــة الــ�ت
الأنشــطة  ذاعيــة والتلفزيونيــة، ودعوتهــا إل تغطيــة  الإ اللقــاءات  وعقــد 
ي 

ي ينظمهــا الجهــاز.  وقــد بلــغ عــدد البيانــات الصحافيــة الــ�ت
والفعاليــات الــ�ت

عــلم خــلل العــام 2015 )148( بيانــاً  أصدرهــا الجهــاز وتناولتهــا وســائل الإ
صحافيــاً، إضافــة إل تنظيــم مــا يقــارب )452( لقــاًء إذاعيــاً وتلفزيونيــاً غطــت 

أحــداث وأنشــطة ومواضيــع إحصائيــة متنوعــة.
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جانب من ورشة عمل حول مسح الوقت – الخليل

جانب من ورشة عمل حول االسعار - نابلس

جانب من ورشة جداول العرض واإلستخدام - غزة

ورشة عمل عرض منهجية الرقم القيايس
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5.4 البعثات الفنية

ي بعــض المجــالت، اســتقبل الجهــاز خــلل 
بهــدف تعزيــز قــدرات الجهــاز �ن

: ي
العــام 2015 )8( بعثــات فنيــة عــىل النحــو الآ�ت

ي مجال الحسابات القومية.. 1
بعثتان فنيتان �ن

بعثــة فنيــة لمراجعــة اســتمارة ومنهجيــة مســح إنفــاق واســتهلك الأرسة . 2
.)PECS(

ان المدفوعــات ووضــع . 3 ن بعثــة فنيــة لمراجعــة منهجيــة عمــل وبيانــات مــ�ي
. ــتثمار الدولي الس

4 .. ي التفاعىلي
بعثة فنية لتطوير الأطلس الإحصا�أ

ي التعــداد . 5
بعثــة فنيــة حــول نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( �ن

.2017 العــام 
بعثة استشارية خاصة بسجل السكان.. 6
بعثة فنية حول الفقر.. 7

ــلل  ــاز خ ــتقبلها الجه ي اس
ــ�ت ــة ال ــات الفني ــدد البعث ي ع

ــكل الآ�ت ــح الش ويوض
ي مختلــف المجــالت.

الســنوات 2010-2015 �ن

6.4 مجموعة التمويل الرئيسية

ــن  ــا كلً م ي عضويته
ــم �ن ي تض

ــ�ت ــية ال ــل الرئيس ــة التموي ــ�ب مجموع تعت
ــسي  ــم الرئي ــة، الداع ــوي�ية للتنمي ــة الس ــة والوكال ويجي ــة ال�ن الممثلي
امــج عمــل الجهــاز.  وقــد شــهد العــام 2015 توقيــع مذكــرة التفاهــم  ل�ب
ن لدعــم برنامــج عمــل  والتفاقيــات الثنائيــة مــع مجموعــة المانحــ�ي
الجهــاز للأعــوام 2015-2017، وذلــك تحــت رعايــة وحضــور دولــة 
ن عــن الوكالــة  رئيــس الــوزراء أ. د. رامــي الحمــد هللا، وبحضــور ممثلــ�ي
ويجيــة لــدى دولــة  الســوي�ية للتنميــة والتعــاون، والممثليــة ال�ن
نامــج هــو الخامــس الــذي يتــم تمويلــه مــن  .  ويعتــ�ب هــذا ال�ب ن فلســط�ي

ــة. ــل المجموع قب

ي 
ــا�ن ــنوي الث ــاع الس ــام 2015، الجتم ــلل الع ــاز، خ ــد الجه ــد عق وق

ن  ي حــ�ي
ــخ 2015/05/26، �ن ــل الرئيســية بتاري عــ�ش مــع مجموعــة التموي

تــم التفــاق عــىل عقــد الجتمــاع نصــف الســنوي الثالــث عــ�ش بتاريــخ 
.2016/01/11

15
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7.4 اللجان االستشارية

ــات  ات والبيان ــؤرسش ــض الم ــدار بع ي إص
ــاركة �ن ــدة المش ــيع قاع ــار توس ي إط

�ن
رشــادات والتغذيــة  الإحصائيــة وتعزيــز جودتهــا، وتقديــم التوصيــات والإ
الراجعــة بهــدف الخــروج برؤيــة واحــدة مــن قبــل الجهــات ذات الختصــاص 
ــن اللجــان  ــاز خــلل العــام 2015، بتشــكيل عــدد م ــام الجه ــد ق ــة، فق كاف
ــا  ي عضويته

ــم �ن ي تض
ــ�ت ــة، ال ــع المتخصص ــن المواضي ــدد م ــارية لع الستش

، وتشــكل  ن ن والباحث�ي اء والمستشــارين والأكاديميــ�ي ذوي الختصــاص مــن الخــ�ب
ــكل موضــوع. ــة ل ــة الفني المرجعي

اللجنة الستشارية لإحصاءات العلم والتكنولوجيا. 1

ــا  ــة بعــد النتشــار الواســع لأدوات تكنولوجي جــاء تشــكيل هــذه اللجن
وري خلــق  ، وبــات مــن الــرن ي

ي المجتمــع الفلســطي�ن
المعلومــات �ن

ات  ــؤرسش ــ�ش الم ــع ون ــاس وجم ــد وقي ــال تحدي ي مج
ــة �ن ــة حقيقي اك رسش

الإحصائيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وقــد عقــدت اللجنــة عــدداً مــن 
ــالأدوات  ــة ب ــع المتعلق ــض المواضي ــا بع ــت خلله ــات، ناقش الجتماع
 ، ي

و�ن لكــ�ت الإ بالقتصــاد  الخاصــة  البيانــات  ومصــادر  والمنهجيــات 
ونيــة،  لك�ت ونيــة، والتجــارة الإ لك�ت ونيــة، والخدمــات الإ لك�ت والحكومــة الإ
مــن  بعــدد  وخرجــت   ، ي

و�ن لكــ�ت الإ والأمــن   ، ي
و�ن لكــ�ت الإ والتعليــم 

ات  ــؤرسش ــول م ــن ح ــع راه ــر وض ــداد تقري ــا إع ــن أهمه ــات، م التوصي
ن جمــع  ي مجــال تطويــر وتحســ�ي

بــداع، إضافــة إل بعــض التوصيــات �ن الإ
. ي

ــطي�ن ــات الفلس ــع المعلوم ــات مجتم ات مركب ــؤرسش م

جانب من اجتامع اللجنة االستشارية إلحصاءات العلم والتكنولوجيا

جانب من اجتامع اللجنة االستشارية للحسابات القومية

اللجنة الستشارية للإحصاءات القتصادية. 2
ــداول  ــة ج ــول موازن ــام 2015، ح ــلل الع ــة، خ ــات اللجن ــورت اجتماع تمح
هــا مــن خــلل ورشــة  العــرض والســتخدام 2004، حيــث تــم اعتمادهــا ون�ش
ي رام هللا بتاريــخ 2015/05/10 بحضــور بعــض أعضــاء اللجنــة 

عمــل عقــدت �ن
ن عــن الــوزارات والمؤسســات ذات العلقــة كافــة، وورشــة  الستشــارية، وممثلــ�ي
ن  ــ�ي ــور ممثل ــخ 2015/09/07، بحض ــزة بتاري ــاع غ ي قط

ــدت �ن ــرى عق ــل أخ عم
.  كمــا ناقشــت اللجنــة الســيناريوهات  ن عــن الــوزارات والمؤسســات والمهتمــ�ي

ضــة للتنبــؤات القتصاديــة 2016. المف�ت
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المسؤولية االجتماعية

الفصل 
الخامس
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المسؤولية االجتماعية

ن أبنــاء الأرسة الإحصائيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يحــرص عــىل  يــولي الجهــاز منــذ تأسيســه أهميــة خاصــة لتعزيــز الروابــط الجتماعيــة بــ�ي
ي مختلــف المناســبات والفعاليــات الوطنيــة، وذلــك إيمانــاً منــه بالمســؤولية الجتماعيــة، باعتبارهــا 

التفاعــل مــع قضايــا المجتمــع المحــىلي �ن
ــطة  ــن الأنش ــدداً م ــام 2015، ع ــلل الع ــاز، خ ــذ الجه ــد نف ــار، فق ط ــذا الإ ي ه

ــا.  و�ن ــوم به ي يق
ــ�ت ــية ال ــه الرئيس ــن مهام ــزأ ع ــزءاً ل يتج ج

والفعاليــات الجتماعيــة.

2.5 حملة التبرع بالدم

ع بالــدم لصالــح  نفــذ الجهــاز، خــلل العــام 2015، حملــة للتــ�ب
ي 

ــدم الوطــ�ن ــك ال ي كل مــن مستشــفى النجــاح، وبن
مــر�ن ال�طــان �ن

ي محافظــة رام هللا.
�ن

الفصل الخامس
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ي 
ي نفذهــا الجهــاز �ن

ي عــدد الأنشــطة والفعاليــات الــ�ت
ن الشــكل الآ�ت ويبــ�ي

ة 2015-2010. إطــار المســؤولية الجتماعيــة خــلل الفــ�ت

3
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الفصل 
السادس

حصاد العام 2015
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حصاد العام 2015

الفصل السادس

1.6 الرزنامة اإلحصائية

ــة للعــام 2015 )163( مخرجــاً، موزعــة عــىل  تضمنــت الرزنامــة الإحصائي
: ي

النحــو الآ�ت

• )107( بيانات صحافية.	
• )42( تقريراً إحصائياً.	
• )41( تأهيل بيانات للستخدام العام.	

وفيما يىلي توزيع هذه المخرجات حسب المواضيع الإحصائية:

• )106( مخرجات غطت مختلف الجوانب القتصادية.	
• )26( مخرجاً غطت مختلف الجوانب الجتماعية والسكانية 	

والديموغرافية.
• )24( مخرجاً غطت مختلف الجوانب الجغرافية.	
• )7( مخرجات تمثل الكتب والتقارير الإحصائية السنوية.	

2.6 المسوح الميدانية

قــام الجهــاز، ضمــن خطتــه الســنوية للعــام 2015، بتنفيذ )17( مســحاً 
ي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك لتغطيــة 

إحصائيــاً �ن
ــة،  ــة والجغرافي ــكانية والجتماعي ــة والس ــب القتصادي ــف الجوان مختل
ــذ  ــو دوري ينف ــا ه ــا م ــوح، فمنه ــذه المس ــذ ه ــة تنفي ــف دوري وتختل

ــ�ي دوري. ــو غ ــا ه ــا م ــنوي، ومنه ــي، أو س ــهري، أو ربع بشــكل ش

ــة  ــارج الخط ــن خ ــوح م ــاز )7( مس ــذ الجه ــد نف ــر، فق ــب آخ ــن جان م
ــة  ــات المحلي ــض المؤسس ــع بع ــاون م ــار التع ي إط

ــك �ن ــنوية، وذل الس
ــم إل  ــن التعلي ــال الشــباب م ــذ مســح انتق ــم تنفي ــث ت ــة، حي والدولي
ي قطــاع التعليــم، بالتعــاون 

ســوق العمــل، ومســح إنصــاف الأجــور �ن

ي قطــاع 
مــع منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، ومســح اســتهلك الطاقــة �ن

ــاون  ــالي بالتع ــتمال الم ــح الش ــكوا، ومس س ــع الإ ــاون م ــل، بالتع النق
ن حــول واقــع العدالــة  مــع معهــد "مــاس"، ومســح توجهــات المواطنــ�ي
ــر  ي )UNDP(، ومســح أث

نمــا�أ بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإ
الحــرب عــىل قطــاع غــزة والظــروف الجتماعيــة والقتصاديــة، بالتعــاون 
 ،)ESCWA( ي آســيا ــة لغــر�ب ــة والجتماعي ــة القتصادي مــع كل مــن اللجن
 ،)FAO( ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة ،)WFP( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي
ن )UNRWA(، إضافــة إل  ن الفلســطيني�ي ووكالــة غــوث وتشــغيل اللجئــ�ي
ــد الفلســطينية،  ــع ســلطة النق ، بالتعــاون م ي ــ�ب مســح الســتثمار الأجن
ــب تنســيق الشــؤون  ــع مكت ومســح التجمعــات الســكانية، بالتعــاون م
نســانية )OCHA(، ومنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، ومنظمــة  الإ
الأمــم المتحــدة للطفولــة )UNICEF(، ومســح مــزارع الزيتــون، بالتعاون 
ي شــمال إفريقيــا )ARENA(، وجامعــة 

مــع التحالــف مــن أجــل البحــث �ن
ــة. تشــكوبا الياباني
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فقد بلغت نسبة االلتزام 
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على الرزنامة اإلحصائية للعام 
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جانب من التدريب عىل املسوح
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3.6 التدريب والتأهيل

ــل  ــب وتأهي ــاز لتدري ــا الجه ي يوليه
ــ�ت ة ال ــ�ي ــة الكب ــن الأهمي ــاً م انطلق

ات اللزمــة لتطويــر  كســابهم المهــارات والخــ�ب موظفــي الجهــاز لإ
ي مختلــف المجــالت، 

العمــل، وبمــا يضمــن مواكبــة أحــدث التطــورات �ن
نفــذ الجهــاز، خــلل العــام 2015، عــدداً مــن الأنشــطة التدريبيــة 
شــارك فيهــا مجموعــة مــن موظفــي الجهــاز، وقــد اتخــذت هــذه 

ــا: ــدة، منه ــكالً ع ــطة أش الأنش

1.3.6 التدريب الداخلي:

ي 
نفــذ الجهــاز، خــلل العــام 2015، )11( دورة تدريبيــة داخليــة �ن

مواضيــع مختلفــة، شــارك فيهــا )171( موظفــاً مــن الجهــاز، إضافــة إل 
ــاً. ــا )470( موظف ــارك فيه ــدوة ش )20( ن

2.3.6 التدريب الوطني

ــام 2015، بـــ  ــلل الع ــاز، خ ــي الجه ــن موظف ــاً م ــق )46( موظف التح
، إضافــة إل مشــاركة )10(  ي

)28( نشــاطاً تدريبيــاً عــىل المســتوى الوطــ�ن
ــل. ي )5( ورش عم

ن �ن ــ�ي موظف

3.3.6 التدريب الخارجي

ي )89( نشــاطاً تدريبيــاً خارجيــاً 
التحــق )157( موظفــاً مــن الجهــاز �ن

ن دورات  ــ�ي ــا ب ــطة م ــذه الأنش ــت ه ــد تنوع ــام 2015.  وق ــلل الع خ
ــرات )12(،  ــل )18(، ومؤتم ــات )30(، وورش عم ــب )28(، واجتماع تدري

وزيــارات دراســية )4(.

جانب من التدريب عىل املسوح

ندوة حول الطاقة االيجابية

جانب من ندوة داخلية حول مهارات االتصال والتواصل

مشاركة الجهاز يف اجتامعات منظمة املؤمتر اإلسالمي

جانب من ندوة حول مهارات االتصال االداري
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4.3.6 البعثات الدراسية:

بهــدف تعزيــز ورفــع مؤهــلت موظفــي الجهــاز، فقــد اســتكمل الجهــاز، 
 ، ن مــن موظفيــه لمنحــة الماجســت�ي خــلل العــام 2015، ابتعــاث اثنــ�ي

ن لمنحــة البكالوريــوس. و)4( موظفــ�ي

5.3.6 التدريب اإللكتروني عن بعد:

ونيــة عــن  ي )6( أنشــطة تدريبيــة إلك�ت
التحــق )11( مــن موظفــي الجهــاز �ن

بعــد خــلل العــام 2015.

4.6 زوار الجهاز

ك، اســتقبل  ي إطــار تعزيــر العلقــات، وبحــث آفــاق التعــاون المشــ�ت
�ن

الجهــاز، خــلل العــام 2015، عــدداً مــن الــزوار والوفــود المحليــة 
ــر  ــاد الوزي ــتقبال د. جه ــم اس ــىلي ت ــد المح ــىل الصعي ــة، فع والخارجي
محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية، ود. نــري أبــو جيش/ســف�ي 
ذاعــة  انيــا، ود. ريــاض الحســن/رئيس هيئــة الإ ن ن لــدى ت�ن دولــة فلســط�ي
والتلفزيــون الفلســطينية، أمــا عــىل الصعيــد الخارجــي، فقــد تــم 

6.3.6 االستشارات الفنية:

ــم  اء لتقدي ن كخــ�ب ــ�ي ن اثن ــ�ي ــاز خــلل العــام 2015 موظف ابتعــث الجه
ــة. ــة العربي ــات الإحصائي ــدى المؤسس ــة لإح ــارة فنية/تدريبي استش

ة من 2010-2015 لصالح موظفي الجهاز. ي نفذها الجهاز خلل الف�ت
ي عدد الأنشطة التدريبية ال�ت

ويوضح الجدول ال�ت

201020112012201320142015النشاط

14139467التدريب الداخىلي

ي
351824101633التدريب الوط�ن

547763727092التدريب الخارجي

ي عن بعد
و�ن لك�ت 010126التدريب الإ

3105002الستشارات الفنية

19222721106البعثات الدراسية

435662أوراق عمل

ــد  ــر معه ، ومدي ــىلي ازي كي العــام، والســف�ي ال�ب
ــ�ت اســتقبال القنصــل ال

الأمريكيــة، إضافــة  القنصليــة  ي 
ASPEN، رئيــس قســم القتصــاد �ن

وبعثــة  الرباعيــة،  اللجنــة  وممثــل   ،UN WOMEN ممثــل  وفــد  إل 
ــد  ، وق ن ــطيني�ي ــال الفلس ــاع العم ــول أوض ــة ح ــق الدولي ــىي الحقائ تق
ــة  ــق المؤسس ــض مراف ي بع

ــوف �ن ــة للضي ــولت تعريفي ــم ج ــم تنظي ت
ــاز. ي الجه

ــل �ن ــة العم ــىل آلي ــم ع لإطلعه

زيارة مجموعة من طالب جامعة بريزيت بالتنسيق مع منتدى شارك الشبايبزيارة مدرسة دير دبوان للجهاز



47 التقرير السنوي  2015  

أسماء في سجل العطاء

الفصل  
السابع
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أسماء في سجل العطاء

الفصل السابع

لقد شهد العام 2015 إحالة الزمالء اآلتية أسماؤهم 
على التقاعد، وذلك بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء 

واإلنجاز، فال بد من كلمة شكر ولمسة وفاء لهم.

عفيف عبد العزيز 

)2015-1994(

نظمي حرب

)2015- 1995(

وبهذه المناسبة، يتقدم الجهاز منهم بأسمى آيات 
الشكر والتقدير على جهودهم المخلصة، ودورهم 

الكبير، ومساهمتهم في مسيرة بناء المؤسسة 
اإلحصائية الفلسطينية.
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عفيف عبد العزيز 

نظمي حرب
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الفصل  
الثامن

توجهات الجهاز لألعوام ٢٠١٥ - ٢٠١٧
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توجهات الجهاز لألعوام ٢٠١٥ - ٢٠١٧

الفصل الثامن

ة الإحصــاءات  ي متكامــل ومســتدام وفعــال، لســتكمال مســ�ي
ــر نظــام إحصــاء وطــ�ن ــاز للأعــوام 2015-2017، إل تطوي ــة لخطــة الجه ــات العام تســتند التوجه

ن تنفيــذ عمليــة رســم  ، وتحســ�ي ن ن النظــام مــن تقديــم صــورة شــاملة ودقيقــة عــن البنيــة القتصاديــة والجتماعيــة والبيئيــة لفلســط�ي الرســمية الفلســطينية، وتمكــ�ي
ات،  ي رصــد التغــ�ي

ــة �ن ــات الإحصائيــة موثوقــة ومتســقة وفعال ي تشــجيع البحــث العلمــي، والتأكيــد عــىل أن البيان
السياســات المبنيــة عــىل الأدلــة، والمســاهمة �ن

عــداد خطــة التنميــة  طــار العــام لإ ي حددهــا الإ
وقيــاس التّجاهــات، ومســتجيبة للنــوع الجتماعــي، ومنســجمة مــع مجموعــة المبــادئ والتوجيهــات السياســاتية الــ�ت

ــة 2016-2014. الوطني

تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار:. 1

• ــة 	 ــام المراقب ات ضمــن نظ ــؤرسش ــات والم ي تحديــث البيان
الســتمرار �ن

ــرار. ــاع الق ــا لصن ه ، وتوف�ي ي
ــا�أ الإحص

• ي للقطاعات كافة.	
ي تعزيز المعرفة والوعي الإحصا�أ

الستمرار �ن
• ي 	

ي الســتجابة لمتطلبــات العدالــة والنــوع الجتماعــي �ن
الســتمرار �ن

هــا. عمليــة إنتــاج الإحصــاءات ون�ش
• ي 	

نســان الــواردة �ن ي إدمــاج المعايــ�ي الدوليــة لحقــوق الإ
الســتمرار �ن

المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ضمــن الإحصــاءات المنتجــة.

"استمرار تعزيز الشراكة لبناء وتطوير نظام إحصائي وطني"

تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين . 2
في النظام اإلحصائي:

• ي الوزارات والمؤسسات الحكومية.	
اكة مع با�ت متابعة تعزيز ال�ش

• 	. ن ن والمستخدم�ي ي تطوير برنامج حوار المنتج�ي
الستمرار �ن

• ن بالبيانات الإحصائية.	 تعزيز ثقة المستخدم�ي
• 	. ن ام بقياس مدى ر�ن المستخدم�ي ن استمرار الل�ت
• 	 2017 والمنشــآت  والمســاكن  للســكان  العــام  للتعــداد  التحضــ�ي 

. ي
الوطــ�ن ي 

الإحصــا�أ النظــام  مــع مكونــات  بالتعــاون  وتنفيــذه 
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تعزيز جودة اإلحصاءات:. 3

• تطوير معاي�ي وإجراءات معالجة وضبط جودة البيانات الإحصائية.	
• ي لضمان الجودة.	

طار الوط�ن تطوير وتطبيق الإ
• البيانــات الإحصائيــة 	 ي جمــع 

متابعــة اســتخدام الأســاليب الحديثــة �ن
هــا. ون�ش وتحليلهــا 

• العمل عىل تخفيض عبء الستجابة.	

اإلداريــة . 4 الســجالت  اســتخدام  وتحســين  زيــادة 
اإلحصائيــة: لألغــراض 

• ي بناء الســجلت 	
ي متابعــة تعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة �ن

الســتمرار �ن
داريــة وتطويرهــا للأغــراض الإحصائية. الإ

• ومصطلحــات 	 وتصنيفــات  معايــ�ي  واســتخدام  تطويــر  ي 
�ن الســتمرار 

. ي
الوطــ�ن ي 

الإحصــا�أ النظــام  مكونــات  ن  بــ�ي موحــدة  إحصائيــة 
• ي تطويــر الأدلــة الإحصائيــة وتحديثهــا، واعتمادهــا، وتعميمهــا 	

الســتمرار �ن
. ي

ي الوطــ�ن
عــىل مكونــات النظــام الإحصــا�أ

• ي النظــام 	
داريــة �ن ي حوســبة نمــاذج الســجلت الإ

ي المســاهمة �ن
الســتمرار �ن

. ي
ي الوطــ�ن

الإحصــا�أ
• ــام 	 ــات النظ ن مكون ــ�ي ــة ب ــطة الإحصائي ــط للأنش ــاليب التخطي ــر أس تطوي

. ي
ــ�ن ي الوط

ــا�أ الإحص
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الفصل  
التاسع

اإلحصاء في صور



56

اإلحصاء في صور

الفصل التاسع

Training on Surveys - Gaza

Training on the reality of justice survey

Homage by PCBS to Dr. Jihad Al Wazir

Conference proceedings

Open Day for Middle Management

تكريم د. جهاد الوزير

جانب من أحد جلسات املؤمتر الدويل

املشاركون يف اليوم التدريبي لإلدارة الوسيطة

جانب من التدريب عىل مسح واقع العدالة

جانب من التدريب عىل املسوح - غزة
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Foreword by PCBS President

It is my pleasure to submit to you the Annual Report of the Palestinian 
Central Bureau of Statistics for the year 2015. This report highlights the 
key milestones and achievements made this year.

The year 2015 has witnessed an important event for Palestine on the 
international level, where the State of Palestine became the President 
of the International Association for Official Statistics (IAOS). This was 
the first time an Arab country has been elected to this position since the 
establishment of IAOS. Palestine was officially inaugurated as President 
at the 60th World Statistics Congress at the International Statistics 
Institute (ISI), which was held in Rio de Janeiro – Brazil in July 2015

Palestine joined countries around the world in celebrating the World 
Statistics Day; as per the decision of the UN Statistical Committee. PCBS organized on 20/10/2015 
an international conference under the patronage of His Excellency President Mahmoud Abbas “Abu 
Mazen”. The conference was attended by His Excellency the Prime Minister, Dr. Rami Al-Hamdallah 
and a number of heads of Arab and international statistical bureaus and organizations. Arab and 
international delegations also attended the conference alongside participants from the Gaza Strip and 
the 1948 Territories. The Conference was held at the Palestinian Red Crescent Society in Al-Bireh, and 
included a variety of events and activities that spanned over three days. 

At the international and regional levels, the State of Palestine participated in events related to the 
identification of the framework for Sustainable Development goals 2015-2030 (SDGs). PCBS contributed 
to the formulation of monitoring indicators for the SDGs, work mechanisms, and means for engagement 
in order to enhance international and regional partnerships as well as partnerships amongst national 
institutions to ensure complementarity of roles, capacity building, and coordination of actions towards 
realizing sustainable development. This enabled Palestine to represent the Arab region in the Senior 
Team for Partnership, Coordination, and Capacity Building regarding the indicators of the Sustainable 
Development Goals. 

In preparation for fulfilling one of the important national requirements, namely The Third General 
Census of Population, Housing and Establishments in 2017, PCBS has completed in 2015 a number of 
related legal and administrative procedures. The financial and administrative system was adopted by a 
decision of the Council of Ministers. PCBS also organized a series of meetings and bilateral discussions 
with ministries and other institutions to discuss the census questionnaire and assess the needs of all 
users. In 2015, PCBS pretested the census in order to validate the tools and techniques needed for the 
project. A pilot for the Census will be carried out in 2016. 
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The report also highlights the most prominent achievements at the level of local and regional relations 
as well as institutional building and development. It also covers PCBS Social Responsibility, the 2015 
achievements, our directions for the years 2015-2017.

The Palestinian Central Bureau of Statistics is proud and satisfied with its achievements at all local, regional 
and international levels. However, these accomplishments would not have been possible without the 
support of the Palestinian leadership represented by his Excellency President  Mahmoud Abbas “Abu 
Mazen” and his Excellency Prime Minister, Dr. Rami Al-Hamdalallh as well as the Advisory Council of Official 
Statistics, ministries and other government agencies, the private sector, partners, supporters, and funders. 
It would not have been possible without the unknown soldiers, members and employees of PCBS, who 
are the driving force behind these achievements thanks goes to their relentless efforts and dedication to 
maintain PCBS as a pioneer institution. 

Finally, we still have numerous challenges and aspirations. We will intensify efforts to achieve our goals 
and we pray that God will help us reach our goals and aspirations to maintain PCBS as a symbol of the 
institution-building process of the State of Palestine.

Ola Awad
President of PCBS

January 2016
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The 2015 Annual Report covers in nine chapters the most important achievements 
realized by PCBS throughout the year. Chapter One highlights the important 
milestone of 2015 with the election of Palestine as President of the International 
Association of Official Statistics (IAOS) for the years 2015-2017. It is the first time an 
Arab country is elected to this position. The Chapter presents a background on the 
IAOS establishment, goals, plans and activities for the next period.

Chapter Two covers the International Conference on Official statistics, organized 
by PCBS on 20/10/2015 to celebrate the World Statistics Day, which was held 
under the auspices of His Excellency President Mahmoud Abbas and was attended 
by His Excellency, the Prime Minister, Dr. Rami Al-Hamdallah. Heads of Arab and 
international statistical bureaus and associations also participated alongside 
delegations from Arab and foreign countries in addition to participants from Gaza 
Strip and 1948 territories. The program included several activities and events.  

Chapter Three highlights the key activities and progress made in institutional 
building and development. In 2015, PCBS completed the necessary preparations 
to carry out the pilot testing of the 2017 Census. PCBS implemented the activities 
proposed under the strategic plan. It also introduced improvements as part of 
its effort to join the Excellence Model of the European Foundation for Quality 
Management (EFQM). The report also presents activities related to the system of 
quality management, use of modern techniques in data collection and amendment 
of the PCBS organizational structure.

Chapter Four addresses cooperation and networking with national, regional and 
international institutions via agreements and MOU’s. This also includes the User- 
Producers Dialogue Program, relationship with the media, technical missions, 
advisory committees, Focus Funding Group. The chapter also covers the activities 
aiming to enhance the abilities of the national statistical system. As for Chapter 
Five, it reports on PCBS’s social activities in 2015, as part of its corporate social 
responsibility. 

Chapter Six on the “Outcomes of 2015” presents the level of commitment to the 
statistical calendar and field surveys. It also covers training and capacity building of 
PCBS staff and visits to PCBS conducted by some delegations. Chapter Seven honors 
PCBS staff who retired in 2015. Chapter Eight presents PCBS direction for the years 
2015-2017. Finally, Chapter Nine includes a photo documentation of the activities 
and events of the elapsed year.

Executive Summary
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Secretary General
Ms. Ola Awad

President of PCBS

President
Dr. Rami AlHamdallah

Prime Minister

The Advisory Council of Official Statistics (ACOS) is a national setup presided by his 
Excellency the Prime Minister with membership of the public, civil and private sectors 
together with expert scholars. It is one of the support frameworks of PCBS to ensure it 
fulfills its mission in the best manner. ACOS convenes regularly twice a year to receive 
updates on work progress in PCBS and help solve problems and obstacles. It also discusses 
other important matters that require the Council’s  guidance.

Composition of the Advisor Council of Official Statistics 2015

OrganizationTitleName
Ministry of HealthDeputy MinisterDr. As’ad Ramlawi

Ministry of FinanceDirector General of Customs, Excises and 
VAT

Loai Hanash 

Ministry of LaborDirector of Policies and Projects UnitNazeeh Araman

Ministry of Local GovernmentDeputy Minister for Districts AffairsAbdelkarrem Sidr

Ministry of Women’s AffairsDeputy MinisterBassam Al Khateeb

Ministry of Culture--

Ministry of InteriorDirector General of Civil Affairs – Wet BankImad Shannan

Ministry of Education and Higher 
Education

Acting Director of Educational PlanningSarah Hamoudah

Ministry of AgricultureDirector of Agri-Statistics DepartmentRiyad Al Shahed

Ministry of PlanningDirector General of Monitoring and 
Evaluation

Eng. Bader Abu Zahra

Ministry of National EconomyDirector General of Policies and Economic 
Studies

Azmi Al Haj Ahmad

Ministry of Social AffairsDeputy Minister for Planning and 
Administrative Development

Daoud Al Deek

Investment Promotion AgencyExecutive DirectorHaytham Al Weheedi

An-Najah National UniversityHead of Statistics DepartmentDr. Ali Barakat

Palestinian Monetary AuthorityDirector of Research and Policies UnitMohammad Atalah

Institute for Policy and Economic 
Research “MAS”

Director GeneralDr. Nabil Qassis

Engineers UnionActing Director of Finance DepartmentAbdelnaser Alsayyed Ahmad

Union of Chambers of CommercePublic Relations OfficerAkram Hijazi

 
Advisory Council of Official Statistics 2015
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OrganizationTitleName
General Federation of Palestine 
Labor Unions/ Gaza

Head of General Union of Health Workers/ 
Gaza

Salamah Abu Ze’eiter

Palestinian Federation of Food 
Industry

Chair of the BoardBassam Walweel

General Union of Palestinian WomenSecretary GeneralMuna Al Khaleeli

 Banks Association – PalestineDirector GeneralNabil Abu Diab

Palestinian NGOs NetworkMember of Coordination CommitteeDr. Allam Jarar

Palestinian NGOs NetworkUnion of Agricultural Relief CommitteesMunjed Abu Jaish

Palestinian Hydrologic GroupChair of the BoardDr. Abdel Rahman Al Tamimi

Faysal AlHusseini FoundationDirector GeneralMohammad Abdel Qader Al 
Hussini

Applied Research Institute – 
Jerusalem “ARIJ”

Director GeneralDr. Jad Ishaq

University of Al-Aqsa--

General Federation of Palestinian 
Labor Unions/ West Bank

Financial and Administrative OfficerLaila Al Sha’ar

Palestinian Central Bureau of 
Statistics

Assistant Deputy for Financial, 
Administrative and IT Affairs

Sufian Abu Harb

Palestinian Central Bureau of 
Statistics

Assistant Deputy for Statistical AffairsInaya Zidan

Palestinian Central Bureau of 
Statistics

Acting Director General of Planning and 
Development

Mohammad Al Omari

Palestinian Central Bureau of 
Statistics.

Secretary of the CouncilAyman Dweikat

Advisory Council 2015
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Mr. Jawad Al Saleh
Director General of Population 

and Housing Statistics

Ms. Inaya Zidan
Deputy Assistant of Statistical 

Affairs

Mr. Sufian Abu Harb
Deputy Assistant of Administrative, 

Finance and IT Affairs

Mr. Amjad Harb
Acting Director General of IT 

Systems and Computer

Dr. Saleh Al Kafri
Director General of 
Economic Statistics

Mr. Loay Shehadeh
Director General of Public 

Relations and Media

PCBS Council convenes to devise the Bureau’s policies, general directions and plans. 
The formation of this Council stemmed from the trend to expand the decision-making 
circle at PCBS and integrate participatory management principles. The Council holds 
regular monthly meetings.

Composition of the Council in 2015

Ms. Ola Awad
President of PCBS/ 
Head of the Council

PCBS Council 2015
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Mr. Abdullah Al Najjar
Director General of Censuses

Mr. Khaldan Radwan
Director General of Southern 

Governorates Affairs

Mr. Nayef Abed
Acting Director General of 

Specifications, Methodology 
and Quality

Mr. Khalid Abu Khalid
Deputy Director General of 

Population and Social Statistecs

Mr. Raed Samara
Director General of Survays and 

Field Work

Mr. Mohammad Al Omari
Acting Director General of 
Planning and Development

Ms. Haleema Saeed
Director General of 

International Relations

Mr. Khalid Daraghmeh
Acting Director General of 

Administrative and Financial 
Affairs

Mr. Mahmoud Abdel Rahman
Director General of 

Geographic Statistics

Mr. Mohammad Qlalwah
Technical Advisor of PCBS 

President

Ms. Amal Jaber
Acting Director General of 

Statistical Training

Mr. Mustafa Khawaja
Acting Director General of Registers 

and Statistical Monitoring
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International Association for Official Statistics (IAOS)

Chapter One

Establishment
IAOS is an international non-governmental 
association established in 1985, and developed 
into the specialized section of the International 
Statistics Institute (ISI). It is managed by an 
elected executive committee with a two-year 
mandate. Its membership comprises individuals 
with scientific or professional interests related to 
official statistics. It also includes producers and 
users of official statistics.

Objectives
IAOS aims to promote understanding and 
advancement of official statistics and related 
topics and to upgrade the official statistics services 
via international exchange among individuals and 
organizations, including users of official statistics 
and research institutes. To achieve these goals, 
IAOS organizes meetings, symposia, conferences, 
and other related activities independently and 
jointly with other organizations. It also cooperates 
with international, national and regional 
organizations that concord with its objectives 
including official statistics bureaus. Moreover, 
it publishes bulletins, leaflets, press releases 
and books independently and jointly with other 
organizations. It also organizes and participates in 
cooperative activities. Furthermore, it addresses 
all matters related to statistics in different 
countries and produces a rigorous quarterly 
journal in addition to granting annual awards to 
young statisticians. 

IAOS Administration
The Association is managed by an executive board 
elected for a two-year mandate; it comprises an 
executive committee with an elected president 
and four members and a representative of 
the International Statistical Institute (ISI). The 

Executive Board appoints the permanent and 
specialized committees including the committee 
of nomination of presidency candidates, 
members of the elections executive committee 
and the programs committee for each bi-annual 
conference it organizes.

IAOS Presidency 2015-2017
Palestine was elected president-elect of the 
International Association for Official Statistics 
(IAOS) for the period 2013-2015, then as IAOS 
president for the period 2015-2017. Palestine 
became official president of IAOS in the ISI bi-
annual conference held in Rio de Janeiro/ Brazil 
from 26 to 31 July 2015. The conference was 
attended by 120 states with 2000 participants, 
heads of international statistical bureaus and 
organizations in addition to a number of experts 
and individuals interested in official statistics. 
The conference presented IAOS strategy and its 
future plans to enhance its statistical activities 
regionally and internationally. It should be noted 
that Palestine is the first Arab country to chair this 
Association since its establishment. 

PCBS participation in ISI-WSC 60th 2015, Brazil
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IAOS Activities 2015-2017
1. IAOS Conference

IAOS organizes a biannual conference. Palestine, 
being the president, will supervise the organization 
of the next conference, which will be held in Abu 
Dhabi during the period 6 – 8 December 2016. 
The conference will be organized by Statistics 
Centre-Abu Dhabi. A regional and international 
promotional campaign of this conference was 
launched with the production of promotional 
videos and brochures that were distributed to 
different international outlets. 

2.  IAOS Strategy 2015-2017

IAOS prepared a strategy for the years 2015-
2017 to achieve its goals. The strategy focused on 
responding to the expectations of stakeholders and 
aimed to adapt to regional and global statistical 
needs. Moreover, the strategy concentrates on 
promoting its statistical vision and enhancing its 
relations and partnerships with official statistical 
institutions. The strategy was launched in the 
International Conference on Official Statistics 
organized by PCBS on the World Statistics Day on 
20 October 2015.

IAOS Executive Committtee Members (2015-2017)

IAOS Executive Committtee members meeting on the margin of 
WSD celebration, 2015
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3.  Young Statistician Award 2016

The Award aims to encourage and foster the role 
of young statisticians working in official statistics 
institutes; it targets young people aged less than 
35 years who offer solutions to methodological 
issues related to official statistics at domestic or 
international levels. A jury is established to assess 
competing papers and select the top three papers 
to win the award. The winners will be announced 
and invited to deliver presentations on their papers 
in the IAOS-ISI Conference. Regarding the award 
for 2016, the promotion began at the regional 
and international levels to address heads of 
global statistics bureaus to encourage their young 
staff to participate in the contest. A promotional 
poster was prepared in the Institution’s official six 
languages. The announcement will be made in the 
upcoming IAOS conference in Abu Dhabi in 2016.

PCBS, IAOS team

4.  IAOS Statistical Journal

IAOS publishes a quarterly journal. A technical 
team is responsible for the selection of papers to 
be published in this Journal.
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In line with the decision of the UN Statistical 
Committee on the celebration of the World 
Statistics Day, and on the occasion of the 
appointment of Palestine as President of IAOS, 
PCBS organized an international conference under 
the auspices of His Excellency President Mahmoud 
Abbas “Abu Mazen”. The conference was attended 
by His Excellency the Prime Minister, Dr. Rami Al-
Hamdallah. It took place on Tuesday 20th October 
2015 at the premises of the Palestinian Red 
Crescent Society in Al Beira.  

Conference Participants
The conference was attended by a distinguished 
audience comprised of heads of Arab and 
international statistical bureaus and organizations. 
At the Arab region level, participants included 
delegations and representatives of Arab statistical 
institutes from Iraq, Egypt, Jordan, and Kurdistan 
in addition to the Arab Institute of Statistical 
Training and Research and the Arab Statisticians 
Union as well as the Directorate of Statistics and 
Databases of the Arab League. International 
participants included representatives of statistical 
institutions from South Africa, Sweden, Germany, 
USA, GB, France, Slovenia, India and Brazil in 
addition to representatives of ESCWA and the 
Islamic Conference Organization. The conference 
was also attended by researchers and university 
professors from Gaza Strip and the 1948 areas. 

Conference Program
Day I, 19th October 2015: the day was dedicated 
to receiving Arab and international delegations 
participating in the conference. A reception was 
organized for the Arab delegations at the Palestinian 
crossing points in Jericho with the presence of His 

Excellency the Governor of Jericho and Jordan 
Valley, Mr. Majed Al-Fitiani. A reception was 
held to host the participating delegations at the 
Mövenpick Hotel and was attended by a number 
of ministers and government officials in addition 
to members of the Official Statistics Advisory 
Council. The ceremony included a welcoming 
speech by Ms. Ola Awad, President of PCBS and a 
number of art and folkloric performances. 

Celebrating the World Statistics Day

Chapter Two

Conference proceedings

Reception for the delegations participating in the World 
Statistics day conference at the Mövenpick Hotel
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Day 2, 20 October 2015: The day was dedicated 
to the international conference held at the 
Palestinian Red Crescent Society in Al-Bireh. It 
was widely attended by ministries, institutions, 
ambassadors, consuls and the media. The opening 
session included presentations with a speech by 
Her Excellency, Ms. Ola Awad, President of PCBS. 
In her presentation, she showed in figures the 
uniqueness of Palestine. Her speech was followed 
by an address by the Head of Statistical Division of 
ESCWA, Dr. Juraj Riecan and another presentation 
by Ms. Huda Abu Al Leil, Director of Statistics 
and Databases Directorate of the Arab League. 
The opening session was concluded with an 
address by His Excellency the Prime Minister, Dr. 
Rami Al-Hamdallah, representative of President 
Mahmoud Abbas “Abu Mazen”. The conference 
program included three sessions with papers and 
presentations covering different issues. 

By the end of the first day, a dinner was organized 
at the Grand Park Hotel in honor of participating 
delegations. The dinner included artistic and 
Palestinian folklore performances and other 
artistic and folkloric performances by participants 
form the countries participating in the conference. 
Souvenir gifts were distributed to Arab and 
international participants, to express gratitude for 
their interest and participation. 

Reception in Jericho for the participating delegations in the 
international conference -  Jericho

Conference proceedings

A business dinner in honor of the delegations
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Day 3, 21 October 2015: A tour was organized 
for Arab and international participants to visit 
the City of Bethlehem and the Nativity Church. 
Delegations also met with His Excellency the 
Governor of Bethlehem, Mr. Jabrin Al-Bakri. Then 
the delegations went to Jerusalem to visit Al Aqsa 
Mosque and the Dome of the Rock as well as the 
Church of Holy Sepulcher and took a tour of the 
Old City.  

On the fourth and last day, delegations visited 
the premises of PCBS and toured its different 
departments. Following the tour, they bid farewell 
and left their home countries. 

Conference proceedings

Honoring of participants in the World Statistics 
day conference

Jerusalem & Bethlehem Tour for delegation participants in the World Statistics day
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Institutional Building and Development
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Chapter Three

Institutional Building and Development

3.1  General Census of Population, 
Housing and Establishments 2017

In 2015, PCBS completed the necessary 
preparations to conduct the general census of 
population, housing and establishments 2017. 
The following was accomplished:

1. Drafting of the Census proposal document 
and embarking on a campaign to raise funding 
necessary to carry out the project. 

2. Conducting study tours to a number of 
countries with successful experiences in 
using modern technologies in implementing 
censuses, namely United Arab Emirates, Brazil 
and Jordan, to benefit from their experience 
in this area.

3. Completion of a technical mission of an 
international expert in using GIS to implement 
the census 

4. A series of bilateral meetings were held 
with ministries as part of the beneficiaries’ 
dialogue. The meetings aimed at  discussing 
contents of the census questionnaires  and 
assess their needs thereof. A workshop was 
also organized to discuss needs of the local 
community in terms of the contents of the 
census and outcome of the dialogues.

5. Designing and programming  of the preliminary 
draft  of census questionnaires in conformity 
with international recommendations and 
local needs. 

6. Preparing for the first pre-testing of the 
questionnaires using GPS supported 
technologies by the end of 2015.

7. Participation in a training course regarding 
use of technology in carrying out censuses. 
The training took place in Jordan during the 
month of November 2015.

8. Updating of area maps at the ex ante piloting 
of the census for the year 2015.

9. Conducting a visit to the Jordanian 
Department of Statistics during the process 
of a population census to closely follow their 
experience in use of technology in carrying 
out the census. 

10. Commence preparations to update the  
computerized maps of the census.

Meetings of the Executive Committee on CensusA presentation on Census  2017 ,  during the EU Head of 
Cooperation meeting at the Palestine Cabinet
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3.2 National Strategy for the 
Development of Official Statistics 
(NSDS) 2014-2018

In 2015, PCBS continued the implementation 
of the activities of the National Strategy for the 
Development of Official Statistics, which included:

Strategic Objective 1: Improve the Use of Statistics 
in Decision making:

1. Organized (13) workshops and awareness-
raising meetings on the importance of use of 
statistics in policy-making

2. Prepared the Council of Ministers’  Monthly 
Statistical Bulletin

3. Prepared policy papers on issues related to 
the performance of the Palestinian economy, 
renewable energy in Palestine, development 
of the Business Register and its various uses, 
in addition to policy papers based on the 
Palestinian Family Health Survey.

4. Organized on-the job training on different 
statistical topics for (16) students from West 
Bank and Gaza Strip universities, in addition 
to public relations training of one employee 
from the Arab Institute for Training and 
Research in Statistics (AITRS)

5. Implemented (9) internal, national and 
external training courses on a variety of  
statistical subjects

6. Developed and computerized the forms for 
the administrative records, and develop,  
update, and activate the statistical databases.

7. Published the e-bulletin on a monthly basis. 

Strategic Objective 2: Set-Up better Partnerships 
with Users and Producers of the National Statistical 
System (NSS)

1. Published Palestinian Health Accounts Report 
for the year 2013 in cooperation with the 
Ministry of Health.

2. Signed an MOU with the Ministry of Finance
3. Prepared the administrative and technical 

procedures and tools for the implementation 
of the General Census of Population, Housing 
and Establishments 2017 

4. Formed advisory committees specialized 
in economic statistics, labor statistics and 
science and technology statistics. 

Strategic Objective 3: Enhance the Quality of 
Statistics

1. Developed and updated a database for all 
incoming international and regional requests 
and follow up on PCBS requirements and 
obligations of and towards partners and 
donors. 

2. Signature of (26) agreements and MOU’s with 
local and international institutions in addition 
to conducting several meetings to implement 
joint activities and projects with regional and 
international organizations.

3. Responded to (5,740) data requests from 
different agencies covering several statistical 
issues.

4. Set up the PCBS social media pages on 
Facebook and Twitter and started posting 
official statistics and activities that were 
conducted by PCBS.

5. Reviewed Metadata available at PCBS in 
all phases of project implementation and 
incorporated them within the project’s life-
cycle form.

6. Used new technologies in data collection and 
completed 34 surveys using such technologies.

Strategic Objective 4: Utilization of Administrative 
Records for Statistics 

1. Prepared a Statistical Indicators’ Manual 2015 
in Arabic and English

2. Launched the Glossary of Statistical Concepts 
2015 and the statistical classification system 
on the PCBS web page.

3. Implemented training courses on the criteria 
and classifications used in the national 
statistical system

4. Organized specialized technical meetings 
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with data producers at the Ministries of 
Local Government, Telecommunication and 
Information Technology, and the Chief Justice 
Office, etc.

5. Developed criteria and procedures for 
processing  data using modern technologies.

6. Updated databases including those related to 
adjusted value with consumer price index and 
the statistical monitoring system.

Monitoring and evaluation of the strategy will be 
based on the Manual of Preparation of National 
Strategy for the Development of Official Statistics, 
which outlines the steps that need to be applied 
in all phases. 

The following table demonstrates progress made 
towards achieving a number of targets for the 
year 2015:

Strategic Objectives Performance indicators Base year  Data
baseline

Target
2015

 Targets actually
 achieved in
2015

 Strategic Objective 1:
 Improve the use of
 statistics in decision
making

 Number of trained individuals
 within the components of the
national statistical system

2013 60 69 173

 Number of completed
 statistical activities using new
technologies (HHD, internet-
based,…)

2013 11 27 34

 Percentage of positive
 evaluation by participants in
trainings and workshops

2013 85% 87% 87%

Response rates in surveys 2013 85% 89% 92%

 Strategic Objective 2:
 Set-Up better
 partnerships with
 users and producers
of the NSS

 Number of workshops for
 partners (Producers-users’
dialogue)

2013 25 25 43

 Number of cooperation
 agreements signed with
 regional and international
partners

2013 15 20 26

 Number of national
committees formed

2013 3 3 3

 Strategic Objective 3:
 Enhance the quality
of statistics

 Number of requests for data
 and number of webpage
visitors

2013 800,000 900,000 989,493

 Strategic Objective
 4: Utilization of
 administrative records
 for statistics

 Number of indicators
 resulting from administrative
records

2013 183 193 194

 Number of relevant ministries
 that use PCBS statistical
criteria and classifications

2013 12 16 18
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3.3 Business Register
PCBS pursed its efforts in 2015 to develop a 
statistical business register for establishments that 
would rely on administrative records as a source 
of data, that would constitute the cornerstone 
for developing a national central business register 
serving all companies and citizens, that would 
contribute towards a gradual phasing out of the 
census of establishments every five year. The 
steps taken in this regard included the following: 

1. Described and analyzed the contents 
of administrative records files gathered 
from ministries and official institutions, 
municipalities and chambers of commerce 
during 2014. 

2. Commenced the development of a 
computerized program to clean the records 
and link them automatically in cooperation 
with the French National Institute of Statistics 
and Economic Studies (INSEE). 

3. Received four technical delegations from 
INSEE to develop the automated linking 
of administrative records and the census 
of establishments 2012, in addition to 
developing a clear strategy that serves the 
national business register through investment 
in the 2017 census of establishments.

4. Analyzed the results of the initial automated 
linking, which helped develop a linking 
program based on the lessons learned for 
future development of sources of information, 
records and censuses.

5. Organize broad workshop to present the 
outcomes of administrative record linking for 
relevant institutions. The workshop concluded 
important recommendations on institutional 
exchange of data and complementary efforts 
across all institutions. It also reiterated the 
importance of standardization of variables, 
concepts, terms and forms used by different 
partner organizations. 

6. Organized a study tour to France for a number 
of technicians to work on the completion of 

the records automated linking program.
7. Organized two meetings of the statistical 

business register steering committee 
8. Built a clear strategy and action plan for the 

business register post-implementation of 
census of establishments in 2017.

9. Prepare a plan for piloting to simulate the 
work plan and the strategy proposed beyond 
the 2017 census in terms of developing the 
national business register in Ramallah in 
cooperation with the Ramallah municipality 
and some official institutions.  

10. Built local capacities to further develop 
the cleaning and linking program for 
administrative business records. 

11. Worked on developing an initial document 
regarding the minimum level of identification 
variables and identification numbers that 
would be listed in the Business Register in 
coordination with some institutions. 

The project work plan for next year includes the 
implementation of the following activities: 

1. Carry out pilot testing in Ramallah to simulate 
the proposed strategy for developing the national 
Business Register. This involves the conducting 
of an ex-ante pilot testing of the census of 
establishments in specific areas in the city. 

2. Analyze the computerized system for data 
exchange among institutions so that it can be the 
core of the national Business Register.

3. Continue with enhancements to matching tools. 

Workshop on business register
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3.4  European foundation of Quality 
Management (EFQM)

Pursuant to PCBS efforts to obtain the certificate 
of “Committed to Excellence” , in compliance 
with the EFQM European Excellence model, 
and. upon completion of the first phase of the 
model implementation in 2014, which included 
contracting a local expert, as well as the conducting 
of PCBS›s internal evaluation identifying areas for 
improvement, work continued in 2015 on this 
accomplished the following: 

1. Organization of (3) trainings on European 
Excellence Model for the senior management 
and work teams working on this model. These 
included the Excellence Journey, Excellence 
Leaders and Certified Assessor.

2. Identification of projects for improvement 
that will be implemented in accordance with 
the outcomes and recommendations of the 
aforementioned  trainings. These projects 
include:

• Staff satisfaction
• Application of GSBPM
• IT strategy (share point)
• Business outcome (performance indicators)

3. Form follow-up teams to complete the 
requirements of EFQM for each of the 
improvement projects. 

The next phase will include submission of projects 
to EFQM to achieve the award of “Committed to 
Excellence C2E”, which is the first level of EFQM 
awards.

3.5  Quality Management System
In 2015, PCBS implemented a number of activities 
related to data quality management and control, 
including:

1. Conducting the initial internal audit for the 
year 2015 during the period of 10 – 20 May 
2015.

2. Prepare quality goals and indicators that 
concord with the goals of the national strategy 
for official statistics and follow up on their 
implementation.

3. Amend and add procedures to the quality 
management system including amendment of 
the procedures for preparation, control, and 
conducting of a statistical surveys. Produce a 
manual on the conducting of field visits and 
a field visit report form as well as a form for 
the cancellation of a field visit, in addition 
to amending the procedure for developing 
software and a number of developmental 
observations. 

In 2015, PCBS honoured a number of employees for 
their contribution towards promoting the quality 
culture within the Bureau. These employees were 
granted honorary tokens of recognition as Friends 
of Quality for the year 2014 during a special session 
of the PCBS board organized for this purpose.  

Training of “Leaders of Excellence and Journey to Excellence”

Homage to friends 
of quality 2014
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Data on quality control procedures in statistical 
projects implemented in 2014 were completed 
during 2015. They included 63 criteria of quality 
control that cover all key phases including 
preparatory phase, field work, data entry, data 
processing and publication of findings  as well 
as 23 secondary phases. The process of quality 
control procedures in statistical work aims at 
assessing rate of compliance with relevant work 
requirements.. The following chart shows the 
level of compliance in the surveys conducted in 
2014, compared to previous years.

3.6 Use of modern technology in data 
collection

PCBS continued its efforts to keep up with 
technological advancement and employment of 
modern techniques in statistical work. It expanded 
its efforts to the use of all modern techniques 
including mobile devices, tablets, internet and 
other means to replace paper questionnaires. 
In 2015, PCBS completed 29 surveys using this 
technology, which saved time and effort. The 
following chart shows the evolution of use of 
technology since 2011. 



3.7  Amendment of  PCBS Organizational 
Structure

In 2015, the amended organizational structure of 
PCBS was approved to concord with the natural 
development of tasks and future orientations. 
The amendment included redistribution of 
departments and divisions to reflect the reality 
of work. Some supervisory titles were changed 
and a new General Directorate of Registers and 
Statistical Monitoring was established to enhance 
reliance on administrative records as one of the 
main source of data. The structure was expanded 
to include the General Directorate of Southern 
Governorates and a number of new departments 
and divisions. 

The new PCBS organizational structure was 
approved by Ministerial Council Decision on 8 
September 2015.

32 Annual Report 2015
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Chapter Four

Networking and Promotion of Local, Regional and 
International Relations

4.1  Agreements and Memoranda of 
Understanding (MOUs)

Throughout the year 2015, PCBS signed 26  
agreements and MoUs locally and internationally. 
At  the local level, six agreements and MoUs 
were signed with Ar Razi Society for Culture and 
Society, Ministry of Finance, MAS, Al Jalil Society, 
in addition to a joint MOU with both MAS Institute 
and the Palestinian Monetary Authority. The 
agreements aim to consolidate joint cooperation 
in specific areas and implement field surveys in 
addition to providing advisory services. 

the Alliance for Research on North Africa (ARENA), 
University of Chukyo in Japan, and FAFO University 
(Norway). An MoU was also acknowledged with 
PCBS  Core Funding Group jointly and separately 
with the Norwegian Representative Office And the 
Swiss Agency for Cooperation and Development 
to support PBCS activities in the years 2015-2017. 
Moreover, a number of agreements were signed 
to provide consultancy services. 

Internationally, PCBS signed 20 agreements to 
support the implementation of various  projects 
including the United Nations Children’s Fund 
(UNCIEF), the United Nations Population Fund 
(UNFPA), World Health Organization (WHO), the 
International Labor Organization (ILO), the United 
Nations Development Programme (UNDP), 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), the United Nations Economic and 
Social Commission for Western Asia (ESCWA), the 
United Nations relief and Works Agency (UNRWA), 

34

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25

27

21

18

26

The following chart shows the number of 
agreements and MOUs PCBS signed with different 
parties in the period from 2010 – 2015

Signature of Agreement with ESCWA – Beirut

Signature of Agreement with Core Funding Group
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4.2  Capacity Building of the National 
Statistical System

Out of its core role within the National Statistical 
System, which comprises all ministries and 
government institutions, PCBS organized in 2015 
seven training activities for  115 employees 
of statistical units in different ministries and 
government institutions to strengthen and develop 
their capacities and skills. It also provided on-job 
training for 20 university students on different 
topics, in addition to giving 33 lectures to school 
students including 13 lectures regarding statistical 
issues and 20 lectures through volunteer work 
with Injaz. The most important activates included:
1. Training on analysis of statistical data using 

SPSS for 18 trainees
2. Training on statistical methodologies for 28 

trainees
3. Training on use of statistical data for 12 

trainees
4. Training on preparation and publication of 

statistical reports and rehabilitation of data 
for 27 trainees

5. Training course regarding population 
projections for 13 trainees. 

6. Training on analysis of statistical data using 
SPSS for 5 trainees.

7. Training workshop on design of questionnaires 
for 12 trainees.

8. Practical training for university students 
in which 14 students received training on 
general statistical issues and 6 others on 
public relations, administrative affairs and 
services. 

The following chart shows the number of training 
activates targeting employees of the national 
statistical system during 2010-2015.
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A training course on how to design statistical surveys

A training course on designing posters
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4.3 Users-Producers Dialogue
In 2015, PCBS organized its annual dialogue 
with users out of its commitment to continuing 
coordination and consultation with users of 
statistical data. The Program aims to receive 
feedback from users on data produced by PCBS 
and to discuss indicators of the surveys PCBS 
intends to conduct. It aims to assess users’ needs 
and develop statistical programs tailored to such 
needs. Moreover, the dialogue helps publish 
the results of surveys conducted by PCBS. The 
activities under this program included 14 events 
(workshops, conference and meeting).

The following chart shows the activities 
implemented by PCBS as part of its Producers-
Users Dialogue Program in the period 2010-2015
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Workshop on Labor Force Survey

Workshop on the Survey of the Impact of Aggression on Gaza Strip

Workshop on Multi-Indicator Survey - Hebron

Workshop on Multi-Indicator Survey – NablusWorkshop on the display tables and use - Gaza
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4.4  PCBS and the Media
PCBS accords special   attention to the role played 
by all types of media in the dissemination and 
raising awareness of statistical data published by 
PCBS. PCBS is keen on continued relations with 
the media through different means by providing 
them with press releases. It also organizes radio 
and TV talks and invite different media outlets to 
cover its activities. In 2015, PCBS published 148 
press releases and participated in 452 radio and 
TV talks to cover different statistical topics. 

4.5  Technical Missions
In pursuance to strengthen PCBS staff capacity, 
eight expert missions for a variety of projects have 
been received as shown below: 
1. Two technical missions in the field of national 

accounts
2. A mission to review the Palestine Expenditure 

and  Consumption Survey’s (PECS) questionnaire 
and methodology

3. A technical mission to review the methodology 
and data of the balance of payment and status 
of international investment

4. A technical mission to develop the interactive 
statistical atlas

5. A technical mission on the utilization of GIS 
in the upcoming Population, Housing and 
Establishments census 2017

6. A consultancy mission designed for the 
population register

7. A technical mission on the issue of poverty

The following chart shows the number of technical 
missions PCBS received in the period 2010-2015
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4.6  Core Funding Group
The Core Funding Group (CFG) represented by 
the Norwegian Representative Office and the 
Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC), is considered  PCBS main counterpart and 
supporter for PCBS programs  Throughout 2015, 
an MoU have been acknowledged between PCBS 
and the CFG to support PCBS program 2015-
2017 in addition to a realized separate bilateral 
agreement between PCBS and both members 
of the CFG, under the auspices and presence of 
the Prime Minister, Dr. Rami Al-Hamdallah and 

Meeting with Core Funding Group (CFG)Workshop on the national accounts mission
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representatives from the SDC and the Norwegian 
Representative Office to Palestine. The program is 
the fifth to be funded by CFG.

In 2015, PCBS organized the twelfth annual 
meeting of CFG on 26 May 2015 and the third 
semi-annual meeting on 14 December 2015.

4.7 Advisory Committees
To expand participation in the production of 
statistical data and indicators and to enhance 
their quality and submit recommendations 
and feedback to formulate a joint vision by all 
competent agencies, PCBS formed in 2015 a 
number of advisory committees on different 
topics. Member in these committees include 
experts, scholars, and researchers that constitute 
the technical reference for each topic.  

1. Advisory Committee for ICT and Scientific 
Statistics

With the widespread use of IT in Palestine, it 
became necessary to create a genuine partnership 
in this area to gather and assess relevant 
statistical data. The Committee was formed. 
The Committee held a number of meetings to 
discuss the tools, methodologies and sources of 
data on e-economy, e-government, e-services, 
e-trade, e-education and e-security. It concluded 

a number of recommendations including the 
preparation of a baseline report on creativity 
report on Innovation and Competitiveness  
indicators.

2. Advisory Committee on Economic 
Statistics

The meetings of this committee in 2015 focused 
on the Balancing of supply and use tables for 
the year 2004. It approved and published the 
tables in a workshop held in Ramallah on 10 
May 2015 with participation of its members 
and representatives of relevant ministries and 
institutions. It also organized a workshop in the 
Gaza Strip on 7 September 2015, attended by 
concerned ministries and institutions. 

In addition to that, the committee discussed the 
potential economic forecasts scenarios for 2016 
during November 2015. 

Meeting with the Advisory committee on Science and Technology 
Statistics

Meeting with the Advisory committee on National Accounts
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Chapter Five

Social Responsibility

Since its establishment, PCBS has been keen on consolidating social ties among its staff 
and has been active in all areas of interest to the local community on the different 
occasions and national events out of its conviction in social responsibility as an integral 
part of its main functions. . In 2015, PCBS implemented a number of social activities 
and social events, including: 

5.1 Donate your Surplus Campaign
In 2015, PCBS organized its annual campaign to 
help the needy families under the title of “Donate 
your Surplus”. The campaign aimed to collect any 
surplus from PCBS staff, including clothes, shoes 
and other objects to distribute to needy family 
before the Eid Alfitr. The campaign was organized 
via the Ministry of Social Affairs and spanned over 
two days in June 2015 during which 77 parcels 
of clothes and shoes for different age groups 
were collected. PCBS has been conducting this 
campaign since 2002.

5.2  Blood Donation
In 2015, PCBS organized a campaign to donate 
blood for cancer patients in Al-Najah Hospital and 
the National Blood Bank of Ramallah. 

5.3  Ghassan Nofal and Jamal Deeb Table 
Tennis Tournament 

Out of PCBS attention to sports activities and their 
role in strengthening relations among PCBS staff, 
the Bureau organized in 2015 the late Ghassan 
Nofal and Jamal Deeb tournament of table-tennis. 
Forty-four employees from different departments 
participated in the tournament and winners were 
honored. 
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5.4  A workday outdoors
On 14 June 2015, PCBS invited its staff for a day 
outdoors to promote socialization and exit daily 
work routine. The day included constructive  
cultural and entertainment activities. 

5.5  Singing Mawtini (Palestinian former 
national anthem)

In commemoration of our martyrs and the 
sacrifices made by the Palestinian people and 
prisoners in Israeli jails, and to assert the Palestinian 
identity and affiliation to our land, PCBS family 
sang Mawtini on 8 November 2015 wearing the 
Palestinian Kufia and holding Palestinian flags.

5.6  Organizing a Retreat for PCBS senior 
management 

PCBS organized a one-day retreat for members of 
its board of directors. The retreat took place in the 
Jabal Al Nijmeh center for rehabilitation and was 
facilitated by a company specialized in this field. 
The training covered some management topics 
such as time-management, communication skills, 
and crisis management. This type of training is 
considered as one of the new training methods 
that PCBS has incorporated within its program 
to upgrade and strengthen capacities of its 
employees. 

5.7  Organizing a day for training for 
PCBS middle management  

As part of PCBS activities to strengthen the 
capacities of middle management within PCBS 
which includes directors of departments and those 
in the same category. A training day was conducted 
for middle management at the youth village in 
Kufr Ni’meh in cooperation and coordination with 
Sharek Youth Forum. The training day included 
several events and activities in various areas such 
as leadership, communication and interaction, 
teamwork, planning, and others. 
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The following chart shows the activities performed 
by PCBS as part of its social responsibility in the 
period from 2010-2015
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Chapter 
Six

2015 Year Output
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6.1  Statistical Calendar
The statistical calendar for the year 2016 included 
163 outputs (deliverables), distributed as follows:

•	 107 press releases
•	 42 statistical reports
•	 14 rehabilitation of data for public use

Outputs disaggregated by statistical topics 
covered:

•	 106 outputs covering the various economic 
aspects

•	 26 outputs covering the various socio-
demographic aspects 

•	 24 outputs covering the various geographic 
aspects

•	 7 outputs including statistical books and 
annual reports.

Based on this data, the level of compliance of the 
release of statistical publications as scheduled 
in the statistical calendar has been 98%  for the 
year 2015. 

6.2  Field Surveys
As part of its annual plan for the year 2015, PCBS 
implemented 17 statistical surveys in the West 
Bank and Gaza Strip covering various economic, 
demographic, social and geographic aspects the 
periodicity of the surveys vary; some are monthly 
while others are quarterly or annual. Other 
surveys are not periodic. 
 
On another level, PCBS implemented seven 
surveys outside its annual plan, as part of 
its cooperation with local and international 
organizations. It implemented a survey on the 

move of youth from education to the labor market, 
and another on fair wages in the education sector, 
in cooperation with ILO. It also conducted a survey 
on energy consumption in the transportation 
sector, in cooperation with ESCWA. Moreover, in 
cooperation with MAS Institute, it conducted a 
survey on financial inclusion. It also cooperated 
with UNDP to conduct a survey on the status of 
justice. In cooperation with the Economic and 
Social Commission for Westren Asia (ESCWA), 
World Food Program (WFP), Food and Agricultural 
Organization (FAO) and the United Nations Relief 

Based on these data, 
the level of commitment 
to on-time dissemination 

of statistical outputs 
in compliance with the 

statistical calendar for the 
year 2015 was 98%.
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and Work Agency (UNRWA), it conducted a survey 
on the impact of war on the Gaza Strip and its 
socioeconomic circumstances. It also surveyed 
foreign investment in cooperation with the 
Palestinian Monetary Authority and implemented 
a housing survey in cooperation with the Office 
of Coordination of Humanitarian Aid (OCHA) and 
World Health Organization (WHO) and United 
Nations Children Fund (UNICEF). Furthermore, it 
cooperated with the Association for Research in 
North Africa (ARENA) and the University of Chukyo 
in Japan to conduct a survey of olive farming. 

6.3.3 External Training
A hundred and fifty-seven staff members joined 89 
external training activities in 2015, which included 
28 trainings courses, 30 meetings, 18 workshops, 
12 conferences and 4 study tours. 

6.3.4 Scholarships
To upgrade the qualifications of its staff, PCBS sent 
in 2015 two staff members on a scholarship for a 
master degree and 4 other employees for a BA. 

6.3.5 On-line training
Eleven PCBS staff members enrolled in 6 online 
trainings in 2015.

6.3  Training and Capacity Building
Conscious of the importance of training and 
capacity building, PCBS organized several trainings 
for its staff to keep them updated with the latest 
developments in all areas related to their work. 
The training activities held in 2015 took several 
forms, including:

6.3.1 Internal Training
In 2015, PCBS organized 11 trainings courses on 
different issues, which were attended by 171 staff 
members. Moreover, it organized 20 seminars in 
which 470 employees participated.

6.3.2 National Training
Forty-six staff members enrolled in 28 national 
training activities in 2015 and ten members joined 
five workshops.

Training on Surveys

A training course on Info Graphic

Training of Trainers Course
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6.3.6 Technical  consultations
PCBS seconded in 2015 two of its experts to 
provide technical advice to Arab institutions and 
statistical offices.

The following table shows the training activities conducted by PCBS from 2010 – 2015 for its own staff:

Activity 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internal training 14 13 9 4 6 7
National training 35 18 24 10 16 33
External training 54 77 63 72 70 92
On-line training 0 1 0 1 2 6
Technical consultancies 3 10 5 0 0 2
Scholarships 19 22 27 21 10 6
Work papers 4 3 5 6 6 2

6.4 PCBS visitors
PCBS sought to strengthen its relations and 
horizons of cooperation and received in 2015 a 
number of local and international delegations. 
Locally, it received Dr. Jehad Al-Wazir, Governor of 
the Palestinian Monetary Fund and Dr. Nasri Abu 
Jiesh, Palestine ambassador to Tanzania as well 
as Dr. Riyad Al-Hassan, Head of the Palestinian 
Broadcasting Corporation. Internationally, 
it received the Turkish Consul General and 

Ambassador of Brazil as well as Director of 
ASPEN and Head of the Economic Division of the 
American Consulate. It also hosted a delegation 
from UN Women and the Quartet as well as an 
international fact-finding mission on the status 
of Palestinian labor force. The guests went on 
orientation tours to visit PCBS divisions and learn 
about its mechanisms.

School Students visit to PCBS
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Chapter Seven

Names in the record of dedication 

The year 2014 marked the retirement of the following 
colleagues after a long journey 

filled with giving, dedication, and accomplishment. To 
them we say thank you.

Afif Abdel Aziz
 (1994-2015)

Nazmi Harb 
(1995-2015)

On this occasion, PCBS extends its gratitude and highest 
esteem to these employees for their dedication and their 

great role and contribution to the process of building the 
Palestinian statistical institution.



Afif Abdel Aziz

Nazmi Harb 
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General Directions of PCBS for the years 2015 - 2017
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PCBS general directions for the years 2015 - 2017 are based on developing an integrated, sustainable and 
effective national statistical system to complement the achievements made in Palestinian official statistics. 
They also include empowering the system to provide an accurate and comprehensive presentation of 
the socioeconomic and environmental structure of Palestine and enhance evidence-based policy-making. 
Moreover, they aim to encourage empirical scientific research and ensure that statistical data are reliable, 
coherent and effective in monitoring changes and assessing trends and that they are gender responsive 
and conform to the policy principles and orientations enshrined in the general framework of the National 
Development Plan 2014-2016. 

1. Improve the use of statistics in decision making
•	 Continue updating data and indicators within a statistical 

monitoring system, to make them available to decision-
makers.

•	 Continue raising statistical knowledge and awareness of all 
sectors

•	 Continue streamlining of justice and gender in the production 
and publication of statistics. 

•	 Continue integration of international human rights criteria 
as per international covenants in statistical production. 

Chapter Eight

General Directions of PCBS for the years 2015-2017

 “Continued of Promote partnership to build and 
develop a national statistical system”

2. Set-Up better Partnerships with Users and Producers of 
the National Statistical System (NSS) 
•	 Promote partnership with ministries and government institutions
•	 Continue the proceedings of the users-producers’ dialogue 

program
•	 Enhance users’ confidence in statistical data
•	 Continue assessment of users’ satisfaction
•	 Prepare the general census of population, housing and 

establishments 2017, in cooperation with components of the 
national statistical system.
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3. Enhance the quality of statistics
•	 Develop criteria and procedures to process and control 

the quality of statistical data
•	 Develop and implement a national quality assurance  

framework
•	 Proceed with the use of new methods in statistical data 

collection, analysis and publication
•	 Work towards reducing the burden of response. 

4. Utilization of administrative records for 
statistics:
•	 Proceed with national institutions capacity building 

in the area of establishing administrative records and 
developing them for statistical purposes.

•	 Proceed with the development and use of standardized 
statistical norms, classifications and terminology across all 
components of the national statistical system. 

•	 Continue development and updating of statistical manuals and adopt them 
for dissemination to all components of the national statistical system. 

•	 Pursue contribution to the computerization of administrative records in the national 
statistical system.
Develop planning methods for statistical activities across components of the national 
statistical system. 

General Directions of PCBS for the years 2015-2017
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PCBS in Pictures

Homage to Council members that have 
completed their member tenure

Workshop in Al Jaleel Society – Shafa Amro

PCBS Photographer documenting 
International conference activities

A Social activity in Gaza

Training on Surveys Gaza

تكريم أعضاء املجلس اإلستشاري

عمل ميداين عىل املسوح يف غزة

ورشة عمل يف جمعية الجليل - شفاعمرو

مصور الجهاز خالل توثيق فعاليات املؤمتر الدويل

نشاط اجتامعي ملوظفي الجهاز يف غزة
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