
 
 

 " ESRI"من معهد األبحاث البيئية الدولي  ةدولية سلم جائز إلحصاء الفلسطيني يتا
 المميز لنظم المعلومات الجغرافية في االستخدام

 
 

وذلا  "  ESRI"ما  مههاد احاحاال الايزياة الادول   ةولياة دجاازز تسّلم الجهاز المركزي لإلحصاا  الللساني    - 1722-70-21،رام اهلل
 100,000تاام ا تيااار اإلحصااا  الللسااني   ماا  اااي  حياال   .فاا  اساات دام  لاام المهلوماااف الجيرافيااة فاا   دمااة المجتماا إل جااز  المميااز 

إ جااز التهاداد الهاام للساكا  والمسااك  وذل  عا  دور الجهااز فا  اسات دام  لام المهلومااف الجيرافياة فا  ة جازز المؤسسة عالمية الستالم 
 . 7171ية لمراقاة مؤشراف الت مية المستدامة م صة جيومكا ا  شا  و ، 7102 والم شآف

 
ياو يهقاد فا  مدي اة ساا  دييالادول  الاذي " ESRI" تم تسليم الجاوازز للمؤسسااف اللااززة وما  اام ها اإلحصاا  الللساني   فا  ماؤتمروقد 

عاادادGIS دام ااسااتالتهااداد  ت ليااذ فاا تجراتاا   اإلحصااا  الللسااني  وفااد  عاار حياال  01/12/7102-10احمريكيااة  ااالف اللتاارة   ، وا 
 .ESRIم صة ران مؤشراف الت مية المستدامة االايا اف الجيومكا ية ااست دام التنايقاف الحديثة الم تجة م  قاف 

 
،  ماا  الوسااازف المتقدمااة لقياااة ومراقاااة مؤشااراف الت ميااة المسااتدامة ااهااد ا الجيرافاا التاا  نور ااا اإلحصااا  الللسااني   م صااة التهتااار و 

ساايما و   الجهاااز يمتلاا   ااا م ايا اااف محوساااة ااهااد ا الجيرافاا  فاا  فلسااني  اهااد  إ جاااز  للتهااداد الهااام للسااكا  والمساااك  والم شااآف 
تاام الهمااف علااز إ جاااز الم صااة اتهاااو  تق اا  اااي  دازاارة  لاام المهلوماااف   .ااساات دام التق ياااف الحديثااة و لاام المهلوماااف الجيرافيااة 7102

  .ف  فلسني  ESRIوكال   - ز وشركة الراع  الصالحالجيرافية ف  الجها
 

اها المؤسسة اإلحصازية الللسني ية  فعدة مجهوداف وا  جازاف قام حصوف اإلحصا  الللسني   علز  ذ  الجاززة المميزة يأت  اهدإ  
حد ثمار الهمف الدؤوب، والسه  الدازم يهد  ذا اال جاز   لم المهلوماف الجيرافية  الف احعوام القليلة المااية، احمثف لست دام ااال

اافة جديدة لسجف المؤسسة الحافف ااال جازاف  . حو التنوير، وا 

الجاززة للسيدة  لير مساد، ممثف اإلحصا  اتسليم ، اليوم "ESRI"مههد احاحال الايزية الدول  رزية  السيد جا  د يرمو د،قام  وقد
 .الللسني   اإلحصا السيدة عال عو ، رزية  مهال  الللسني   المشار  االمؤتمر  يااة ع 

 


