ترأس االجتماع العشرين للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
الحمد اهلل يبحث توطين وانفاذ مؤشرات التنمية المستدامة 0202
واقرار اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 0200-0202

ويقرر رفع توصية إلى فخامة السيد الرئيس بمنح الجهاز المركزي لإلحصاء ،وسام فلسطين اإلحصائي
رام اهلل - 0202/20/00 -ترأس رئيس الوزراء د .رامي الحمد اهلل ،اليوم الخميس ،في مقر الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام اهلل ،االجتماع العشرين للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية ،حيث استعرض مع

المجلس أبرز محطات العمل الحالية للنهوض بالرقم اإلحصائي الفلسطيني ،وفي مقدمتها توطين وانفا مششرات التنمية

المستدامة  ،0202واالستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية  0200-0202تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء
القرارها ،معتب ار أنها تشكل مكونا هاما في تكريس نظام إحصائي وطني شامل ومستدام.

وقال رئيس الوزراء" :ل قد حقق الجهاز المركزي لإلحصاء العديد من اإلنجازات النوعية التي تحتسب لشعبنا وقضيته،
حيث أظهر ديناميكية ومرونة عالية في مواكبة الظروف والمتغيرات ،والتغلب بمرونة على أية عقبات يضعها االحتالل

اإلسرائيلي أمام عمله ،فقد تم تنفي التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت ،ال ي سيعلن عن نتائجه خالل الشهر
القادم ،ونبارك لإلحصاء الفلسطيني واللبناني ،وللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وسفارة دولة فلسطين في لبنان ،إنجازهم

ألول تعداد عام لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،ه ا يكرس حقيقة أن الالجئين الفلسطينيين ،وان مرت عقود على
تغريبتهم كانوا وسيظلوا جزءا من مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني ،كما ويعتبر ه ا التعداد ،مرجعية أساسية ألعداد وخصائص
الجئينا في لبنان ،تستفيد منها الحكومتان الفلسطينية واللبنانية على حد سواء ،لقد ساهمت أيضا ،المشسسة اإلحصائية
الفلسطينية ،من خالل رئاستها للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية ،واستضافتها لالجتماع التاسع لفريق األمم المتحدة
عالي المستوى الخاص بأهداف التنمية المستدامة ،في تكريس وتثبيت حضور فلسطين المتميز على خارطة اإلحصاء

العالمي".

وتابع رئيس الوزراء" :أشكد لكم متابعة فخامة األخ الرئيس محمود عباس للجهود الكبيرة التي تب لونها لمواكبة التطورات
في مجال جودة ونوعية البيانات اإلحصائية ،ووضع فلسطين في موقع متقدم ومنافس في الخارطة اإلحصائية الدولية،
وتعزيز حضورها وعضويتها في المنظمات والهيئات الدولية المختصة ،وهو األمر ال ي نثبت من خالله ،مدى التقدم

والنض ج ال ي قطعته مشسسات دولتنا رغم كل المعيقات والقيود وممارسات االحتالل".

وأوضح الحمد اهلل " :نلتقي كما في كل عام ،وقضيتنا الوطنية تحاصر بالصعوبات والتحديات ،وفي وقت تتسارع فيه
جهود القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس إلنقا حل الدولتين ووضع المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى
عملية سياسية عادلة ومتوازنة تنهي االحتالل اإلسرائيلي وتصون حقوقنا الوطنية المشروعة ،وبرعاية دولية متعددة

األطراف ،وتعد مبادرة األخ الرئيس التي أطلقها قبل يومين في مجلس األمن الدولي ،دعوة للعالم للمساهمة في إحالل
السالم ومواجهة االستيطان اإلسرائيلي باالحتكام إلى الق اررات الدولية واألممية ،ولن نقبل بعد اآلن برعاية منفردة".

وأستطرد رئيس الوزراء " :أتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء ومن كافة العامالت والعاملين في
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومن مجلسه االستشاري ،ومن األسرة اإلحصائية الفلسطينية ككل ،على عملهم
المثابر والمميز في تحقيق رفعة وتقدم اإلحصاء الرسمي وتمكينه ،وأشكد لكم ثقة وتعويل الحكومة على اإلحصاءات

الهامة والتعدادات والمسوح النوعية التي تنف ونها ،في تدخالتها واستراتيجيات عملها وفي خططها المستقبلية ،وباسم
الحكومة الفلسطينية ،واعضاء ه ا المجلس ،سنرفع إلى فخامة الرئيس توصية بمنح الجهاز المركزي لإلحصاء ،وسام
فلسطين اإلحصائي ،تقدي ار للجهود الكبرى التي ب لها ،خاصة تنفي التعداد العام في دولة فلسطين ،وألول مرة باستخدام
التكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية ،والتعداد العام لالجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ،وحصوله

على شهادة التميز األوروبي ،وغيرها من اإلنجازات".
واختتم الحمد اهلل كلمته قائال" :أتمنى ألعمال ه ا المجلس كامل النجاح ،وكلي ثقة بأنه سيخرج بق اررات مثمرة إلثراء
وتطوير قطاع اإلحصاء عموما ،وبالمزيد من عالقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات".

بدورها رحبت رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء عال عوض باسم المجلس برئيس الوزراء ،لحرصه واهتمامه بالمشاركة في

اجتماع المجلس ،وتقدمت بالش كر والتقدير على الدعم ال ي قدمته الحكومة الفلسطينية لدعم موازنة التعداد ،إضافة الى
توفيرها قيمة العجز في موازنة المشروع.
واستعرضت عوض أبرز االنجازات التي تم تحقيقها من االجتماع السابق للمجلس ،مشيرة الى أن العام  0202كان عاماً

استثنائياً ،فقد شهد تنفي التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت  0202في دولة فلسطين ،وقد تركز جهد الجهاز

انتهاء بمرحلة العد الفعلي
خالل عام  0202على تنفي ه ا المشروع بكافة مراحله ،بدءاً من مرحلة تحديث الخرائط و ً
للسكان ،منوه ًة الى أن الجهاز حالياً بصدد التحضير لإلعالن عن النتائج األولية للتعداد خالل شهر آ ار القادم في حفل
رسمي برعاية وحضور فخامة السيد الرئيس ورئيس الوزراء ،وبه ه المناسبة توجهت عوض بالشكر والتقدير للقيادة ممثلة

بالسيد الرئيس ،ورئيس الوزراء ،والو ازرات والمشسسات الحكومية ،والقطاع الخاص ،ومشسسات المجتمع المدني ولجنة

االنتخابات المركزية ،ووسائل االعالم بمختلف أنواعها والهيئات المحلية والجامعات والمحافظون ،واألجهزة األمنية ،وكافة
أبناء شعبنا على تعاونهم ودعمهم ومساندتهم إلنجاح ه ا المشروع الوطني الهام ،موجهةَ التحية للجنود المجهولين أبناء

األسرة اإلحصائية والفريق الوطني للتعداد على ما ب لوه من جهد وعطاء إلنجاز ه ا المشروع.

