
 
 خالل ترأسه لالجتماع العاشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

 
 المؤسسة اإلحصائية مستمرة بالقيام بالمهام الموكلة إليها بدرجة عالية من التميز وااللتزام: فياض. د

 
 

ماع سالم فياض، بصفته كذلك رئيس المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، االجت   . تـرأس دولـة رئـيس الوزراء د       

العاشـر للمجلـس والـذي عقـد فـي مقـر الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني بمدينة رام اهللا صباح اليوم            

 2010وهو االجتماع األول لعام . 13/05/2010الخميس 
 

رائدة تستحق كل   وافتـتح رئيس الوزراء االجتماع، مرحباً بأعضاء المجلس وأشاد بجهود اإلحصاء الفلسطيني كمؤسسة              

الدعم والمساندة، مشيراً أن انتقال اإلحصاء لمقره الجديد وفر ما هو مطلوب من إمكانيات ووسائل لموظفيه من أجل القيام                   

بـدور افـضل ومميـز من السابق، منوهاً أن من الضروري تضمين قدرات ومخرجات اإلحصاء الفلسطيني في وثيقة                   

 .2010 إلى حزيران 2009،  خالل الفترة من حزيران إنجازات الحكومة، في مختلف المجاالت
 

فياض عن تقديره وشكره للسيدة عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء واألسرة اإلحصائية على جهودهم               .  وعبـر د  

وكفـاءتهم العالـية والمتميـزة فـي إدارة المؤسـسة، وخاصة ما حققه الجهاز من تقدم في مجال تطور العمل في شتى                 

ت، إضافة إلى نضج البنية المؤسسية، واعتبر رئيس الوزراء أن المؤسسة اإلحصائية استطاعت أن تستمر بالقيام     المجـاال 

 .بالمهام الموكلة إليها بدرجة عالية من التميز وااللتزام
 

      دولة األخ         يالقـائم بأعمال رئيس الجهاز، أمين عام المجلس االستشار        / مـن جانـبها شـكرت الـسيدة عـال عـوض           

سـالم فـياض رئـيس الوزراء  على دعمه المتواصل والمتميز  لإلحصاء الفلسطيني، األمر الذي يعطي دفعة قوية                    . د

كما رحبت بالحضور وباألعضاء    . لإلحـصاء الفلسطيني ومسيرته ورسالته اإلحصائية دائماً للتقدم والتطور نحو األفضل          

ات التي مر بها الجهاز واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام         الجـدد، هـذا واستعرضـت الـسيدة عوض أبرز المحط          

 . على كافة المستويات الفنية واإلدارية والمحلية والعربية والدولية2010 والعام الحالي 2009الماضي 
 

 في تنفيذ وقد ناقش المجلس عدد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال االجتماع، فقد تم مناقشة تقرير اإلنجاز                

االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية، وكذلك االنضمام لمعيار الخاص لنشر البيانات، باإلضافة إلى المقترح              

 بناء على توصيات اللجنة     20/10/2010المقـدم مـن اإلحـصاء الفلـسطيني بخـصوص إحياء يوم اإلحصاء العالمي               

، هذا واطلع المجلس،  على مقترح       02/2010ها األخير في نيويورك في شهر       اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في اجتماع     

 .2010تطوير إطار وطني  للبيانات الوصفية، كما وناقش المجلس موازنة المجلس لعام 
 



وقد خرج عن المجلس في نهاية اجتماعه عدة قرارات هامة أبرزها، تكليف اللجنة المكلفة بالمتابعة على االنضمام لمعيار                  

خـاص لنـشر البـيانات بالتداول وتحديد المتطلبات الالزمة لتوفير المؤشرات الالزمة لالنضمام للمعيار الخاص لنشر                 ال

البـيانات حسب الوزارة والتوجه بها لمجلس الوزراء من خالل القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني الستصدار قرار                 

 من اإلحصاء الفلسطيني بخصوص إحياء يوم اإلحصاء العالمي                    بهـذا الخـصوص، باإلضـافة إلى تبني  المقترح المقدم          

 وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس مكونة من ممثلين عن  وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام لنقابات عمال 20/10/2010

التحضيرات الجارية  فلـسطين واتحـاد الغرف التجارية والصناعية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للمتابعة على              

بخـصوص إحياء يوم اإلحصاء العالمي، وكذلك تبنى المجلس اإلطار الوطني للبيانات الوصفية وبما ينسجم مع المعايير                 

 .2010واألطر الدولية، كما وأقر المجلس اعتماد موازنته للعام 
 

في الوزارات والمؤسسات الحكومية    يـشار إلى المجلس االستشاري يتألف من اثنين وثالثين عضواً من كبار المسؤولين              

 .واألهلية والخاصة، ويرأسه دولة رئيس الوزراء


