الحمد هللا :ثقتنا عالية في عمل ونزاهة اإلحصاء الفلسطيني ورئيسه عال عوض ،ونعتبره صرحاً
ونموذجاً متمي اًز في األداء

رام هللا -2017/05/25 -أكد رئيس الوزراء د .رامي الحمد هللا على "الثقة العالية في عمل ونزاهة اإلحصاء الفلسطيني
ورئيسه معالي السيدة عال عوض ،والذي بات صرحاً متمي اًز في األداء ونموذجاً يحتذى به محلياً وإقليما ودولياً ،فقد كانت وما

تزال الحكومة الفلسطينية داعماً لتطور العمل اإلحصائي الفلسطيني وحامية الستقالله المهني في إصدار اإلحصاءات وفقاً
لألسس والمعايير الدولية" ،جاء ذلك خالل ترؤس رئيس الوز ارء ،اليوم الخميس ،في مقر الجهاز المركزي لإلحصاء

الفلسطيني بمدينة رام هللا ،االجتماع التاسع عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

وخالالالل كلمتالاله ،رحالالد دولالالة رئالاليس الالالوزراء ،بمعلالالاء المجلالالس  ،مقالالدماً الشالالكر لهالالص علالالى الت الزامهص وحرصالالهص علالالى المشالالاركة فالالي

اجتماعات المجلس .كما وجاله الشالكر والتقالدير ألسالرة اإلحصالاء الفلسالطيني ممالثالً بمعالالي الساليدة عالال عالوض ،رئاليس الجهالاز،
وكافة الموظفين على تميالزهص وجهالودهص فالي رفالد صالناع القالرار و ارسالمي السياسالات بالإليانالات اإلحصالائية فالي مختلال

المجالاالت.

كما وتوجه رئيس الوزراء بالتحية باسص المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية إلى األسرى الإلواسالل الالذين يخونالوع معركالة
الحرية والكرامة ،واإلشادة بصمودهص ،وتمني الفرج القريد لهص.
وأشار د .الحمد هللا ،إلى أع الحكومة الفلسطينية تواكد باهتمام كإليالر الجهالود التالي يقالوم اهالا اإلحصالاء الفلسالطيني علالى صالعيد

االسالالتعداد والتحلالالير لتنفيالالذ مشالالروع التعالالداد السالالكاني العالالام  ،2017مشالالي اًر أع التعالالداد مشالالروعاً وًني الاً بامتيالالاز ،ومالالن المهالالص أع
تقوم المؤسسات والجمهالور بالتعالاوع ،لمالا فالي ذلالك مالن أهميالة فالي انالاء الدولالة ،حيالد يشالكل التعالداد فرصالة للوقالو بشالكل دقيال
وتفصالاليلي علالالى الخصالالائم االجتمااليالالة واالقتصالالادية والجعراايالالة للشالالعد الفلسالالطيني فالالي ظالالل التعي الرات المتسالالارعة التالالي ً الرأت
خالل العقد الماني ،مالا يسالهص فالي صاليالة الخطالس واالسالتراتيجيات الوًنيالة علالى أسالس علميالة سالليمة اهالد
الفلسالطيني فالي مختلال

المجالاالت .ملاليفاً أع التعالالداد ساليوفر هالالذا المشالروع مالا يقالالار مالن  11,000فرصالة عمالالل مؤقتالة ،وهالالذا

سيؤدي إلى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشبا
وأنالالا

النهالوض بالالواقع

خاصة الخريجين الجدد.

رئالاليس الالالوزراء ،أنالاله ال شالالك بالالمع هنالالات العديالالد مالالن التحالالديات التالالي يمكالالن أع تواجالاله تنفيالالذ المشالالروع ،وال االالد مالالن إيجالالاد

الوسالائل واألدوات المناسالالبة لتجاوزهالالا ،خاصالالة فالالي المنالاً الواقعالالة خلال الجالالدار ،وكالالذلك حالالة عالالدم االسالالتقرار الالالداخلي ،مؤكالالداً
دولته أع الحكومة الفلسطينية ستإلذل جل جهدها لتوفير كافة مقومات نجاح هذا المشروع بشتى الطرق والوسائل.
ونوه دولة رئيس الوزراء أنه وبالتوازي مع تنفيذ التعداد فالي فلسالطين ،يعمالل اإلحصالاء الفلسالطيني علالى تنفيالذ أول تعالداد لالج الين

الفلسالالطينيين فالالي لإلنالالاع بالتعالالاوع والشالراكة مالالع إدارة اإلحصالالاء المركالالزي اللإلنالالاني وتحالالت م لالالة لجنالالة الحالوار اللإلنالالاني الفلسالالطيني،
وهو على جاند كإلير من األهمية للكثير من االعتبارات أهمها التمكيد على أع الفلسطينيين فالي الشالتات هالص جالزءاً ال يتجال أز مالن
مركبات المجتمع الفلسطيني ،إنافة إلى مساهمته في تحسين ال رو

حين تحقي حقهص في العودة إلى ديارهص.

المعيشية لالج ين وتوفير سإلل العيش الكالريص لهالص ،إلالى

