د .فياض يترأس االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
ترأس دولة رئيس الوزراء د .سالم فياض ،بصفته رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية ،االجتماع الثالث عشر

للمجلس والذي عقد في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمدينة رام هللا صباح اليوم األربعاء  ،2012/08/29وهو
االجتماع األول لعام .2012
وافتتح د .فياض ،رئييس اليوزراء االجتمياع مرحبيا بععاياء المجليس ،مشييدا بجهيود وعميا اصحصياء الفلسيطيني ،وكيذل بقيدر

االحصاء الفلسيطيني فيي العطياء والتمييز نشير الهيئ الهائيا ميا الإلياايات اصحصيائية فيي كافية المجياالت والقطاعيات المتتلفية،

والتي تمثلي

بااايمام فلسيطيا للمرييار التيار لنشير الإلياايات  SDDSباعتبيار الديدا األ يرز للمةسسية اصحصيائية ،وهنيع

األسر اصحصائية على التقدم الفائق باصاجاز وتقدم بالشكر صدار الجهاز وللعامليا به على جهودهئ العظمية والمتميز .

م ي ي ي ييا جااإله ي ي ي ييا ي ي ي ييك رت الس ي ي ي يييد ع ي ي ي ييال ع ي ي ي ييوض /رئ ي ي ي يييس اصحص ي ي ي يياء الفلس ي ي ي ييطيني ،أم ي ي ي يييا ع ي ي ي ييام المجل ي ي ي ييس االستش ي ي ي يياري،

دوليية األ

د .سييالم فييياض رئيييس الييوزراء علييى دعمييه المتواصييا والمتميييز لإلحصيياء الفلسييطيني ،وعلييى حرصييه المتواصييا

علييى ت يرأس اجتماعييات المجلييس ،كمييا رحإل ي

باألعايياء الجييدد ال يذي الييذيا اااييموا لعاييوجة المجلييس ،مشييير الييى االاجييازات

التي حققها الجهاز خالل الفتير ميا بعيد االجتمياع السيا ق للمجليس والتيي ميا أ رزهيا االاجياز اليوإني تدقييق ناايمام فلسيطيا

للمري ييار الت ييار نش يير الإلياا ييات  ، SDDSواس ييتقدام بعث يية فني يية اوروبي يية لمراجع يية تطإلي ييق ميث ييا الممارس ييات ف ييي اصحص يياء
الفلس ييطيني ،وافتت يياح مركي ي از للبد ييث العلم ييي ف ييي الجه يياز الس ييتتدام الإلياا ييات الت ييام ،و إ ييال الص ييفدة االلهترواي يية لإلحص يياء

الفلس ييطيني بدلته ييا الجدي ييد  ،و ييروع اصحص يياء الفلس ييطيني تنفي ييذ التع ييداد الع ييام الت ييامس للمنشي ي ت ف ييي اال ار ييي الفلس ييطينية،
وغيرهييا مييا االاجييازات علييى متتلي
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الصييعد ،منوهيية الييى اي فلسييطيا سييتتولى رئاسيية مجلييس األمنيياء للمعهييد العربييي للفتيير مييا

وقد ااقش وأإلع المجلس على عدد ميا الموا ييع الهامية والمدرجية عليى جيدول أعميال االجتمياع ال سييما تعيديا الئدية
تدوجر العاوجة والنظام الداخلي للمجليس ،وكيذل واقيع السيجالت اصدارجية  ،باص يافة نليى التوجهيات صعيداد االسيتراتيجية
الوإنييية لإلحصيياءات الرسييمية  ،2018 – 2014كمييا اإلييع المجلييس علييى التدايييرات الجارجيية لتنفيييذ تعييداد المنش ي ت

لعام  ،2012وكذل على اتائج بعثة مراجعة النظيراء لميثيا الممارسيات الفايلى ،وميا ميئ االإيالع عليى مقتيرح مشيروع
خرائط الفقر على مستوى التجمعات

وقييد خييرا عييا المجلييس بعييد ق ي اررات وتوصيييات هاميية مييا أ رزهييا ،المصييادقة علييى تعييديا اظامييه الييداخلي والئديية تييدوجر

العاييوجة باييئ وزار الش ييةوي االجتما ييية وهيت يية تشييجيع االس ييتثمار لعاييوجة المجل ييس تما يييا م ييع ق يرار مجلييس الييوزراء ه ييذا
1

التصور كما اعتإلر المجليس اتيائج بعثية مراجعية النظيراء لميثيا الممارسيات الفايلى بمثابية يهاد تقيدير للجهياز ،عليى أي
يتئ في االجتماع القادم اإالع أعااء المجلس على ما تئ تنفيذ ما توصيات البعثة.

كمييا تييئ االتفييا علييى التوجييه لمجلييس الييوزراء صعيياد تفعيييا الفرجييق الييوإني لمكافديية الفقيير ،وكييذل قيييام اصحصيياء الفلسييطيني

تش ييكيا لجن يية استش ييارجة تا ييئ ف ييي عا ييوجتها ممثل يييا ع ييا اصحص يياء الفلس ييطيني وو ازرات الدك ييئ المدل ييي ،الص ييدة ،الش ييةوي

االجتما ي يية ،التربي يية والتعل يييئ ،ومعه ييد ارج ييج ومعه ييد م يياس للعم ييا عل ييى مو ييوع ااج يياز مش ييروع خي يرائط الفق يير عل ييى مس ييتوى

التجمعييات .كمييا تييئ االتفييا علييى تزوجييد اعايياء المجلييس باصسييتراتيجية السييابقة مرفييق معهييا تقرجيير راييامج تقييييئ عمييا الجهيياز
خييالل االع يوام  2011 – 2009و التوجهييات صعييداد االسييتراتيجية الوإنييية لإلحصيياءات الرسييمية  2018 – 2014لغايييات
االإالع عليها ما اجا تزوجد الجهاز بالمقترحات والمالحظات خالل اسإلوعيا ما تارجته.
كميا تييئ االتفيا علييى التوجيه لمجلييس الييوزراء ميا اجييا متاإبية الييو ازرات والمةسسييات لديثهئ علييى تيوفير المتطلبييات الالزميية

لتفعيا السجالت اصدارجة فيها.

كما تئ االتفا على عقد االجتماع الرابع عشر للمجلس في االسإلوع األخير ما هر كااوي أول2012/12 ،
يش ييار نل ييى المجل ييس االستش يياري يت ييعل

م ييا  34عاي يوا م ييا كب ييار المس ييةوليا ف ييي ال ييو ازرات والمةسس ييات الدكومي يية واألهلي يية

والتاصة ،وجرأسه دولة رئيس الوزراء.
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