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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

26/03/2007 

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 محضر االجتماع الرابع
 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، البيرة وغزة عبر الفيديو كنفرنس :المكان

 13:00 – 10:00 الساعة :الزمان

 19/03/2007 االثنين الموافق :اليوم والتاريخ
 

 :الحضور
 ).مرفق قائمة الحضور(
 

 :الغياب
 )موضح ضمن قائمة الحضور(
 

 :جدول األعمال
 19/04/2006اعتماد محضر االجتماع الثالث للمجلس المنعقد بتاريخ  . 1

 2007موازنة المجلس للعام  . 2

 توحيد قواعد البيانات في المؤسسات الرسمية في قاعدة مشتركة قابلة للتداول  . 3

 تقييم تدفق البيانات للجهاز . 4

 2007رير تقدم العمل عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تق . 5

 مؤتمر اإلحصاء والتنمية  . 6

 2006تقرير اإلنجاز لخطة  . 7

 2007خطة الجهاز  . 8

 موعد االجتماع القادم . 9
 

 :االفتتاح
 عثمان أبو لبـده الذي وافته المنية في شهر       . بـدأ االجـتماع بقراءة الفاتحة على روح المرحوم عضو المجلس د            . 1

12/2006. 

 . أعضاء9رحب رئيس المجلس بالحضور، وباألعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية المجلس وعددهم  . 2

تم اإلشارة إلى أن التأخير في عقد هذا االجتماع عن موعده الذي كان مقررا في شهر تشرين ثاني الماضي يعود                     . 3
 للظروف التي مرت بها المؤسسات الفلسطينية في الفترة الماضية

 2006رئيس المجلس الشكر للجهاز على اإلنجازات التي حققها في عام قدم  . 4

طلـب رئيس المجلس من األعضاء زيادة مساهمتهم في إغناء عمل المجلس من خالل تقديم مبادرات ومواد على                   . 5
 عثمان أبو لبده كمثال على التعاون المنشود. جدول أعمال المجلس، وأشار إلى الورقة المقدمة من المرحوم د
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 :ملخص النقاش والتوصيات

 19/04/2006اعتماد محضر االجتماع الثالث للمجلس المنعقد بتاريخ  . 1
 تم اعتماد المحضر دون تعديالت، وتم االتفاق على توزيع نظام عمل المجلس على األعضاء الجدد

 
 2007موازنة المجلس للعام  . 2

% 10دون تحديد عدد الدراسات، وإضافة      $ 3000بدالً من    $ 10,000تـم تعديل بند الدراسات في الموازنة ليصبح         
من الموازنة، وقد تم اعتماد % 10مـن قـيمة المـوازنة تحـت بند طوارئ قبل بند الخدمات اإلدارية والبالغة أيضا            

 .الموازنة بالتعديالت

 توحيد قواعد البيانات في المؤسسات الرسمية في قاعدة مشتركة قابلة للتداول  . 3
 . والمشاكل الموجودة فيه1996صاً حول تاريخ العمل على سجل السكان منذ عام قدم أمين عام المجلس ملخ ⇐

تـم الحـديث عـن عمل الجهاز مع اللجنة الوطنية بقرار وزاري والتي تشمل إضافة إلى الجهاز كل من وزارة                      ⇐
 الداخلية ووزارة الصحة على إعداد دراسة عن آلية ربط الخدمات اإلدارية بسجل السكان 

 على ضرورة إعداد نسخة فلسطينية من سجل السكان، وتم االتفاق على تشكيل فريقين للمتابعة على                 تـم االتفاق   ⇐
 :الموضوع

 لدراسة حول كيفية إنشاء النسخة الفلسطينية من سجل السكان ويتالف الفريق            TORالفريق األول إلعداد     •
ع اللجنة المكلفة أصالً لتقديم     أحمد حنون، سفيان البرغوثي، عبد الرحمن أبو عرفة، ويعمل الفريق م          : من

 .الدراسة

الفـريق الثانـي لدراسة المقترح المقدم من المرحوم الدكتور عثمان أبو لبده وتقديم توصيات حول آلية                  •
 .سمير عبد اهللا، يوسف فالح. أحمد مسلماني، د. رزق البياري، د: تنفيذه، ويتألف الفريق من

 . القادم للمجلس يقدم الفريقين نتائج عملهما في االجتماع ⇐

يتولـى الجهـاز إعـداد مـشروع قرار حول تعميم واستخدام التصانيف الدولية الواجب استخدامها من قبل كافة                    ⇐
 .المؤسسات الحكومية

 تقييم تدفق البيانات للجهاز . 4

الماضية، تـم اعتبار التقرير الحالي تقريراً للعلم وذلك بسبب الظروف التي مرت بها المؤسسات الفلسطينية في الفترة                  
 .وقد تم االتفاق على ان يقدم تقرير جديد في االجتماع القادم

 2007تقرير تقدم العمل عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  . 5
قـدم أمـين عام المجلس عرضاً عن سير العمل على التحضير للتعداد، وتم اعالم المجلس بتطورات العمل على                    ⇐

 . للسنة الحالية مطمئن، حيث تم توفير التمويل لهذه السنةتوفير التمويل وان الوضع المالي

 .تم الطلب من جميع أعضاء المجلس التعاون في دعم التعداد بصفتهم االعتبارية في مؤسساتهم ⇐

طلـب بعـض األعضاء إمكانية إضافة مؤشرات جديدة، حيث أفاد أمين عام المجلس بأنه يمكن نقاش هذا الطلب                    ⇐
 .لقرار بشأن إمكانية اإلضافة وذلك بناء على طبيعة المؤشرات المطلوبةبشكل ثنائي ويتم اتخاذ ا

 مؤتمر اإلحصاء والتنمية  . 6
قـدم عـضو المجلس السيد سفيان البرغوثي نبذة عن تقدم العمل على التحضير لعقد المؤتمر، حيث تم إعداد األوراق                

 .يعهم للحضوروإعداد جميع التحضيرات اللوجستية، وأنه سيتم دعوة أعضاء المجلس جم
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 2006تقرير اإلنجاز لخطة  . 7

، حيث أثنى المجلس على اإلنجازات وقد تم        2006قـدم يوسف فالح ملخصاً إلنجازات العمل على خطة الجهاز للعام            
 إضافة لتقرير عن    2006االتفـاق علـى إرسال رسالة لمجلس الوزراء باسم المجلس حول اإلنجازات التي تمت عام                

 .2006عمل المجلس عن عام 

 2007خطة الجهاز  . 8
، واقترح رئيس المجلس إضافة مخرج على الرزنامة اإلحصائية في شهر           2007تم عرض ملخص لخطة الجهاز لعام       

 .وقد اعتمدت الخطة بهذا التعديل.   يفيد ببدء عد السكان12/2007

 موعد االجتماع القادم . 9
 .06/2007وع الثاني من شهر في األسب) 2007األول (تم االتفاق على أن يعقد االجتماع القادم 

 
 :القرارات/التوصيات

 19/04/2006اعتماد محضر االجتماع الثالث الذي عقد بتاريخ  . 1

 :  بالتعديالت التالية2007اعتماد موازنة المجلس لعام  . 2

من % 10 ودون تحديد عدد الدراسات، وإضافة       3,000 دوالر بدال من     10,000تعـديل مـوازنة الدراسات إلى       
 .وبهذه التعديالت تكون الموازنة معتمدة.  زنة للطوارئمجموع الموا

 لدراسة حول كيفية    TORأحمد حنون، سفيان البرغوثي، عبد الرحمن أبو عرفة العداد          : تشكيل فريق من السادة    . 3
 .إنشاء النسخة الفلسطينية من سجل السكان

، يوسف فالح لدراسة المقترح المقدم      سمير عبد اهللا  . أحمد مسلماني، د  . رزق البياري، د  : تشكيل فريق من السادة    . 4
 .عثمان أبو لبده بشأن توحيد قواعد البيانات وتقديم توصيات حول آليات تنفيذ المقترح. من المرحوم د

يقـوم الجهاز بتقديم تقرير محدث حول تقييم تدفق البيانات للجهاز من الوزارات والمؤسسات الحكومية لالجتماع                 . 5
 .القادم للمجلس

 .ع أعضاء المجلس االستشاري لمؤتمر االحصاء والتنميةيتم دعوة جمي . 6

 .2006إرسال رسالة لمجلس الوزراء باسم المجلس حول انجازات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام  . 7

 .2006تقديم تقرير لمجلس الوزراء عن عمل المجلس عام  . 8

ية للجهاز المركزي لإلحصاء   بعـد إضافة مخرج على الرزنامة اإلحصائ       2007اعـتماد خطـة الجهـاز لعـام          . 9
 .  2007 /12الفلسطيني يفيد بأن عد السكان سيبدأ في شهر 

 .تزويد أعضاء المجلس الجدد بالنظام الداخلي للمجلس االستشاري . 10
 

 -انتهى-
 

 يوسف فالح

 سكرتير المجلس


