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 عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية الثالثد. فياض يترأس االجتماع 
 
 

عشر  الثالثترأس دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض، بصفته رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجتماع 
، وهو 29/08/2012 األربعاءوم الي صباحللمجلس والذي عقد في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام هللا 

 .2012لعام  األولاالجتماع 
 

بقيدر   وكيذل  ،بجهيود وعميا اصحصياء الفلسيطيني، مشييدا  مرحبيا  بععاياء المجليس االجتمياعوافتتح  د. فياض، رئييس اليوزراء 
، والقطاعيات المتتلفية االحصاء الفلسيطيني فيي العطياء والتمييز  نشير الهيئ الهائيا ميا الإلياايات اصحصيائية فيي كافية المجياالت

وهنيع باعتبيار  الديدا األ يرز للمةسسية اصحصيائية،    SDDSوالتي تمثلي  بااايمام فلسيطيا للمرييار التيار لنشير الإلياايات 
 وتقدم بالشكر صدار  الجهاز وللعامليا به على جهودهئ العظمية والمتميز . باصاجازعلى التقدم الفائق األسر  اصحصائية 

 
،                             ي رت السييييييييييد  عيييييييييال عيييييييييوض/ رئييييييييييس اصحصييييييييياء الفلسيييييييييطيني، أمييييييييييا عيييييييييام المجليييييييييس االستشيييييييييار ميييييييييا جااإلهيييييييييا  يييييييييك

، وعلييى حرصييه المتواصييا دوليية األ    د. سييالم فييياض رئيييس الييوزراء  علييى دعمييه المتواصييا والمتميييز  لإلحصيياء الفلسييطيني
ذي الييذيا اااييموا لعاييوجة المجلييس، مشييير  الييى االاجييازات علييى تييرأس اجتماعييات المجلييس،  كمييا رحإليي  باألعايياء الجييدد اليي

التي حققها الجهاز خالل الفتير  ميا بعيد االجتمياع السيا ق للمجليس والتيي ميا أ رزهيا االاجياز اليوإني  تدقييق ناايمام فلسيطيا 
اصحصيييياء  ، واسيييتقدام بعثيييية فنييييية اوروبيييية لمراجعيييية تطإلييييق ميثييييا  الممارسيييات فيييييSDDSللمرييييار التييييار  نشييير الإليااييييات 

لإلحصييياء ، وافتتييياح مركيييزا  للبديييث العلميييي فيييي الجهييياز السيييتتدام الإلياايييات التيييام، و إيييال  الصيييفدة االلهتروايييية الفلسيييطيني
بدلتهيييا الجدييييد ، و يييروع اصحصييياء الفلسيييطيني  تنفييييذ التعيييداد العيييام التيييامس للمنشييي ت فيييي االرا يييي الفلسيييطينية،  الفلسيييطيني

الصييعد، منوهيية  الييى اي فلسييطيا سييتتولى رئاسيية مجلييس األمنيياء للمعهييد العربييي للفتيير  مييا وغيرهييا مييا االاجييازات علييى متتليي  
 .  11/2013الى  11/2012
 

الئدية  تعيديا ال سييما االجتمياع  وقد ااقش وأإلع المجلس على عدد ميا الموا ييع الهامية والمدرجية عليى جيدول أعميال 
نليى التوجهيات صعيداد االسيتراتيجية باص يافة  ،واقيع السيجالت اصدارجية  تدوجر العاوجة والنظام الداخلي للمجليس، وكيذل 

تنفيييذ  تعييداد المنشيي ت كمييا اإلييع المجلييس علييى التدايييرات الجارجيية ل   ،2018 – 2014الوإنييية لإلحصيياءات الرسييمية 
 ليى مقتيرح مشيروعوميا ميئ االإيالع عاتائج بعثة مراجعة النظيراء لميثيا  الممارسيات الفايلى،  على ، وكذل  2012لعام 

 خرائط الفقر على مستوى التجمعات
 

والئدييية تيييدوجر  اظاميييه اليييداخليتعييديا  المصيييادقة عليييى  أ رزهيييا، مييا  هامييية وتوصييييات  قيييرارات بعييد وقييد خيييرا عيييا المجليييس 
تما ييييا ميييع قيييرار مجليييس اليييوزراء  هيييذا  العايييوجة بايييئ وزار  الشيييةوي االجتما يييية وهيتييية تشيييجيع االسيييتثمار لعايييوجة المجليييس
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بمثابية  يهاد  تقيدير للجهياز، عليى أي  اتيائج بعثية مراجعية النظيراء لميثيا  الممارسيات الفايلىاعتإلر المجليس  كما  لتصورا
 ما توصيات البعثة. تنفيذ يتئ في االجتماع القادم اإالع أعااء المجلس على ما تئ 

 
 قيييام اصحصيياء الفلسييطيني كافديية الفقيير، وكييذل كمييا تييئ االتفييا  علييى التوجييه لمجلييس الييوزراء صعيياد  تفعيييا الفرجييق الييوإني لم 
اصحصييياء الفلسيييطيني  ووزارات الدكيييئ المدليييي، الصيييدة، الشيييةوي فيييي عايييوجتها ممثلييييا عيييا تشيييكيا لجنييية استشيييارجة تايييئ  

ومعهيييد مييياس للعميييا عليييى مو يييوع ااجييياز مشيييروع خيييرائط الفقييير عليييى مسيييتوى  ، التربيييية والتعلييييئ، ومعهيييد ارجيييج االجتما يييية
تقييييئ عمييا الجهيياز  تقرجيير  راييامج كمييا تييئ االتفييا  علييى تزوجييد اعايياء المجلييس باصسييتراتيجية السييابقة مرفييق معهيياالتجمعييات.  

لغايييات    2018 – 2014االسييتراتيجية الوإنييية لإلحصيياءات الرسييمية و التوجهييات صعييداد  2011 – 2009خييالل االعييوام 
 .ات خالل اسإلوعيا ما تارجتهاالإالع عليها ما اجا تزوجد الجهاز بالمقترحات والمالحظ

 
 المتطلبييات الالزميية  لديثهئ علييى تيوفير  الييوزارات والمةسسيياتاالتفيا  علييى التوجيه لمجلييس الييوزراء ميا اجييا متاإبية   كميا تييئ 

 لتفعيا السجالت اصدارجة فيها.
 

  12/2012 كما تئ االتفا  على عقد االجتماع الرابع عشر للمجلس  في االسإلوع األخير ما  هر كااوي أول،
 

عايييوا  ميييا كبيييار المسيييةوليا فيييي اليييوزارات والمةسسيييات الدكوميييية واألهليييية  34يشيييار نليييى المجليييس االستشييياري يتيييعل  ميييا 
 والتاصة، وجرأسه دولة رئيس الوزراء.


