
P:\Advisory Council\2006\meeting2006\19042006 .محضر االجتماع\ doc (24/04/2006) 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
19/04/2006 

 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 محضر االجتماع الثالث
 

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

 11:30 – 10:00 الساعة :الزمان

 19/04/2006 األربعاء الموافق :اليوم والتاريخ

 :الحضور
 ).مرفق قائمة الحضور(

 :الغياب
 )موضح ضمن قائمة الحضور(
 

 :جدول األعمال

 21/12/2005اعتماد محضر االجتماع الثاني للمجلس المنعقد بتاريخ  . 1

 مقترح آلية التدوير . 2

 2006موازنة المجلس  . 3

 عقد مؤتمر وطني لإلحصاء . 4

 خطة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات . 5

 ازتقييم تدفق البيانات للجه . 6
 
 :االفتتاح
أمين عام المجلس السيد لؤي شبانه وذلك نيابة        /تـرأس االجتماع رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        .1

 .سمير أبو عيشة والذي كان في مهمة سفر للخارج. عن رئيس المجلس الوزير د

ابقة السيد غسان   رحـب أمين عام المجلس بالحضور، وتم تقديم الشكر الجزيل لرئيس المجلس في الدورة الس               .2
 .الخطيب وذلك لقيادته الحكيمة ومساهمته الفاعلة في إنجاح دورة المجلس السابقة

رئيس الجهاز بتقديم لمحة موجزة حول النظام اإلحصائي بشكل عام  وتمت اإلشارة             / قـام أمين عام المجلس       .3
 . المرحلة الحاليةإلى انه لم يتم تأجيل أو تأخير أي من أنشطة الجهاز اإلحصائية نتيجة لظروف

بخـصوص نقل ملفات ووثائق المجلس من األعضاء السابقين لألعضاء الجدد،  تمت اإلشارة إلى أن الجهاز                  .4
 .يستطيع تزويد األعضاء الجدد بملفات الدورة السابقة في حال لم يتم نقل الملفات حسب األصول

 
 :ملخص النقاش والتوصيات

 
 جلساعتماد محضر االجتماع الثاني للم. 1

 .21/12/2006تم اعتماد محضر االجتماع الثاني للمجلس والذي عقد يوم 
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 آلية التدوير في عضوية المجلس. 2

 :ناقش المجلس مقترح آلية التدوير وكان ملخص النقاش

 صياغة الفترات بداللة الدورة بدال من عضوية دائمة وعضوية مؤقتة •

ممثلة في المجلس، والممثلة أدناه، بعضوية دائمة، ويكون        تتمتع القطاعات ال  : "ليـصبح ) 1.3(تعـديل البـند      •
 ."تمثيلها عن طريق أحد الهيئات المكونة لها مؤقتا

مؤسسات /تكون القطاعات ذات العضوية الدائمة في المجلس، ويمثلها هيئات     : "ليـصبح ) 3.3(تعـديل البـند      •
 ..."لدورة أو دورتين 

 .بدال من داللة السنواتليصبح بداللة الدورة ) 1.4(يتم تعديل البند  •
 

 :التوصيات
اعـتمد المجلس مقترح آلية التدوير في عضوية المجلس بالتعديالت، ويتم تزويد األعضاء بنسخة نهائية من آلية التدوير     

 .بواسطة البريد اإللكتروني
 
 2006موازنة المجلس . 3

ن يحتوي تقرير نهاية الدورة على تقرير مالي        ، وتمت اإلشارة إلى أهمية أ     2006ناقش المجلس الموازنة المقترحة لعام      
 . حسب الموازنة المعتمدة

 
 :التوصيات

 .2006اعتمد المجلس الموازنة المقترحة لعام 
 
 عقد مؤتمر وطني لإلحصاء. 4

 :ناقش المجلس ورقة المفهوم المعدة من قبل الجهاز بخصوص عقد مؤتمر وطني لإلحصاء، وتلخص النقاش بالتالي

مر وطني حول اإلحصاء فكرة جيدة ومهمة وعقد ورش عمل داخلية متخصصة ال يمكن أن               فكـرة عقـد مؤت     •
 يحقق نفس أهداف المؤتمر

 األهداف المحددة في ورقة المفهوم متشعبة وهناك حاجة لحصر الموضوع األساسي واألهداف بصورة محددة •

 ات تفي بالغرض المطلوبأهمية تحديد الفائدة المرجوة من عقد المؤتمر وإذا ما كان عقد ورش وندو •

 الموعد المقترح لعقد المؤتمر غير نهائي ويخضع ألمور عديدة منها وقت المشاركين في أوراق العمل •
 

 :التوصيات
 اعتمد المجلس فكرة عقد مؤتمر وطني لإلحصاء •

 يقوم الجهاز بتطوير ورقة المفهوم المقدمة بخصوص عقد مؤتمر وطني حول اإلحصاء بحيث يتم التفصيل في                •
 . محاور المؤتمر الرئيسية والتكاليف المتوقعة

باسم مكحول، . ، صالح صوباني، د  أبو عرفة عبد الرحمن   . تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها كل من د         •
 . والتحضيرات الالزمة لعقد المؤتمر عبد اهللا الهبيل، لمساعدة الجهاز في إغناء ورقة المفهوم. د
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 طوير اإلحصاءات الرسميةاالستراتيجية الوطنية لت. 5

اإلشـارة إلى أن الهدف من إدراج البند هو إلعالم أعضاء المجلس حول نتائج متابعة الجهاز على الموضوع، حيث تم                  
تـزويد أعضاء المجلس بخطة إعداد الخطة االستراتيجية وتم دعوة األعضاء في حينه لتزويد الجهاز بتعليقات ولكن لم                  

 .بل األعضاءيكون هناك أي مالحظات من ق
 

 
 تدفق البيانات من الوزارات. 6

رئيس الجهاز تقريراً مختصراً حول نتائج متابعة الجهاز على موضوع تدفق البيانات من             / قـدم أمـين عـام المجلس        
 .الوزارات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عال عوض
 سكرتير المجلس


