
 الفلسطيني اإلحصاءلدعم  والنرويجتوقيع اتفاقية بين حكومتي فلسطين 
  

الجهاز  برئيس بمعالي وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة -20/20/0202 -رام اهلل
، اليوم هيلدا هارالدستاد  ةلنرويجي السيداممثلة بالقنصل العام  النرويجية، مع الحكومة ، عال عوضالمركزي لإلحصاء

 - 8102مواصلة الدعم للبرنامج اإلحصائي الفلسطيني للفترة من برام اهلل، اتفاقية ل وزير المالية والتخطيط، في مكتب ألربعاءا
 .دوالر أمريكي مليون 8,10، بقيمة 8181

هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بناء الدولة ويأتي توقيع هذه االتفاقية تأكيدا على الدور الهام واالستراتيجي الذي يلعبه الج
الفلسطينية، حيث تغطي االتفاقية تمويل مشاريع إحصائية أساسية من خطة العمل، حيث تعتبر النرويج ممول رئيسي وشريك 

 .ةالفلسطيني على أسس ومعايير دولية عالية الجود اإلحصاءأساسي للجهاز، حيث سيساهم هذا الدعم في استمرارية عمل 
 

ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر لفلسطين في العديد من  للنرويجشكره  ، شكري بشارة،وزير المالية والتخطيطوقدم 
المجاالت وعلى مختلف األصعدة، وعلى اهتمامهم بدعم اإلحصاء الفلسطيني، الذي يعتبر مصدرا أساسيا للتخطيط 

افي واالجتماعي واالقتصادي، آمال استمرار التعاون بما يساهم في دعم ابناء االستراتيجي الهام على المستوى السياسي والثق
  . شعبنا وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

توقيع هذه إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في حفل  ،الفلسطيني اإلحصاء، رئيس عوض عال من جهتها قالت
من الداعمين الرئيسيين للجهاز المركزي لإلحصاء من البداية المبكرة ، وكان لهذا  ةالممثلية النرويجي   االتفاقية، مؤكدة أن

 ، مما مّكن الجهاز من االستفادة من أفضل المساعدات الفنيةالفلسطيني اإلحصائيالعمل الدعم تأثير كبير على تطوير 
الرئيسية مجموعة التمويل  الممثلية النرويجية تعتبر ضمن مشيرة أن. المستويات عمله على أعلىالمتخصصة لتحسين  الدولية

  8101حتى عام و  8112 منذ عام الفلسطيني لإلحصاء
 

على أهمية مواصلة وتعزيز شراكتنا لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجاالت المختلفة المتعلقة  السيدة عوض وأكدت
، ونحن فخورين بالعالقة المميزة  المرجوة األهدافنحو تحقيق  تعاونإلى الأن يعزز هذا االتفاق  وتمنت ،بالشعب الفلسطيني

 .  وبالشراكة اإلستراتيجية مع  الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين
 

المركزي  للجهاز تواصل دعمهاأن  يسعدها النرويجيةان الحكومة  ، الممثل النرويجي،هيلدا هارالدستاد السيدة بدورها قالت
تطوير استخدامها لمن اجل مواصلة عمله وتنفيذ نشاطاته وبرامجه اإلحصائية المختلفة من أجل ني، لإلحصاء الفلسطي

 .التخطيط التنموي في فلسطين
 



عن شكرها وتقديرها للمؤسسة اإلحصائية الفلسطينية لما تمتاز به من دقة في العمل من الناحية  هارالدستاد وعبرت السيدة
 .تي تحظى بها سواء محليًا أو دولياً الفنية واإلدارية وللمكانة ال

 
تأسيسه منذ عام يقوم بدعم اإلحصاء الفلسطيني منذ بدايات  لدى دولة فلسطين أن مكتب الممثلية النرويجية إلى اإلشارةوتجدر 
ويدعم البرنامج اإلحصائي من خالل المساهمة في مجموعة المانحين والتي كانت مكونة من عدد من الجهات  0992
حكومة  كما قامت  8101حتى نهاية العام و  8112  لية لتسهيل إجراءات التقارير الفنية والمالية وتوحيدها منذ عامالتموي

 .  8101 والمنشآت للسكان والمساكن النرويج مؤخرا بدعم مشروع التعداد العام
 

ع لها تقديرًا لجهودهم في دعم وفي نهاية الحفل قامت السيدة عال عوض، بتكريم الممثلة النرويجية من خالل تقديم در 
 .بشكل خاص 8101اإلحصاء الفلسطيني بشكل عام والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 


