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تقديم رئيسة الجهاز

إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر 
السنوي للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2020، 
جمــل فيــه أداء الجهــاز، وإنجازاتــه علــى مــدار 

ُ
الــذي ن

العــام 2020.

 بكل املقاييس، 
ً
 استثنائيا

ً
لقد كان العام 2020 عاما

بظاللهــا  )كوفيــد-19(  كورونــا  جائحــة  ألقــت  فقــد 
علــى كل �شــي مــن حولنــا، وتأثــر البرنامــج اإلحصائــي 

املؤسســات  مــن  غيرهــا  كمــا  اإلحصائيــة  واملؤسســة 
والقطاعــات املختلفــة بالجائحــة، األمــر الــذي دفــع الجهــاز 

مــع  تتوافــق  جديــدة  عمــل  ومنهجيــات  أدوات  تطويــر  الــى 
متطلبــات املرحلــة ومــا تفرضــه مــن قيــود وإجــراءات، وذلــك لضمــان 

االلتــزام بإصــدار املخرجــات اإلحصائيــة فــي موعدهــا املحــدد علــى الرزنامــة 
اإلحصائيــة، إضافــة الــى رفــد صانــع القــرار بالبيانــات اإلحصائيــة التــي تعكــس تأثيــر األزمــة علــى مختلــف 

القطاعــات.  وفــي ســياق االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن إغــالق للمحافظــات ومنــع التنقــل، 
وإغالق املؤسسات، توجه الجهاز للعمل عن ُبعد، حيث تم تطوير وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بما يخدم هذا التوجه، 
كما تم إعادة النظر بالبرنامج اإلحصائي وتأجيل بعض املسوح، في حين تم تنفيذ بعض املسوح املهمة والدورية كمسح القوى العاملة، 
ومســوح األســعار، وذلــك باســتخدام الهاتــف لجمــع البيانــات لضمــان توفيــر مؤشــرات القــوى العاملــة والبطالــة ومؤشــر غــالء املعيشــة فــي 
موعدهــا.  وفــي ذات الســياق، بــادر الجهــاز إلــى إطــالق منصــة الكترونيــة حــول جائحــة كورونــا تتضمــن العديــد مــن املؤشــرات والخرائــط 
التفاعلية والبيانات ذات العالقة بالجائحة وأثرها على املجتمع الفلســطيني، وأبرزها املؤشــرات الخاصة بالحاالت النشــطة، الحاالت 
املســجلة، الوفيــات، املتعافيــن )علــى مســتوى املحافظــة والجنــس(، إضافــة إلــى أثــر األزمــة الحاليــة علــى املجتمــع الفلســطيني بقطاعاتــه 
كافــة، والخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن األزمــة، وكذلــك بعــض األدلــة والنشــرات والبيانــات واإلحصــاءات ذات العالقــة بالجائحــة 

.
ً
 وعامليــا

ً
والصــادرة محليــا

كما شهد العام 2020 البدء الفعلي بتنفيذ البرنامج التدريبي »فكر وتعلم علم البيانات« كأحد املشاريع التي انطوت عليها مبادرة علم 
البيانــات التــي تــم إطالقهــا خــالل مهرجــان علــم البيانــات املنعقــد بتاريــخ 2019/10/20، ويعتبــر هــذا البرنامــج بمثابــة دورة تدريبيــة شــاملة 
ومجانيــة تســتهدف املشــاركين مــن مختلــف القطاعــات بهــدف بنــاء وتعزيــز قدراتهــم بمجموعــة مــن املهــارات الالزمــة لفهــم علــم البيانــات. 
 إلــى برنامــج دولــي تقدمــه جامعــة هارفــارد يحتــوي علــى تســعة مســاقات 

ً
 لدولــة فلســطين وذلــك اســتنادا

ً
وقــد صمــم البرنامــج خصيصــا

تدريبية تؤهل املشاركين للحصول على شهادة مهنية معتمدة بشكل مشترك في علم البيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
والجامعــة العربيــة األمريكيــة، وقــد بــدأ تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن البرنامــج خــالل شــهر 2020/9 بمشــاركة )40( متــدرب، وستســتمر ملــدة 

ســتة أشــهر، وقــد تــم مــع نهايــة العــام 2020 اختيــار الدفعــة الثانيــة مــن املتدربيــن.
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شاركت فلسطين دول العالم االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء الذي يصادف 2020/10/20 تحت شعار »ربط العالم ببيانات يمكن 
الوثوق بها«، ســيما وأن االحتفال بهذه املناســبة يأتي في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في محاربة العدو املشــترك املتمثل بفايروس 
كورونــا، والــذي ســخرت دول العالــم إمكاناتهــا وطاقاتهــا كافــة ملحاربتــه، ولعــل توفيــر وتبــادل البيانــات املوثوقــة فــي هــذه الفتــرة هــو التــرس 
املنيع في أيدي البشرية من أجل التصدي لهذا العدو الخفي، والوقاية منه. وقد استعرض الجهاز باألرقام أبرز املؤشرات اإلحصائية في 
شــتى املجــاالت، كمــا أعلــن عــن إطــالق نظــام الــرد اآللــي لإلجابــة علــى استفســارات زوار صفحــات الجهــاز و Facebook/Messenger، حيــث 

ســيقدم النظام إجابات مباشــرة للجمهور وبطريقة تفاعلية على مدار الســاعة وطوال أيام األســبوع وباللغتين العربية واالنجليزية.

كما يتناول التقرير ما تم تحقيقه من انجازات على مدار العام، على صعيد إعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 2021-
2025، االنجازات املتحققة من أنشطة االستراتيجية 2018-2022، التشبيك وتعزيز العالقات املحلية واإلقليمية والدولية، التطوير 
والبناء املؤس�شــي، املســؤولية االجتماعية، إضافة الى حصاد العام 2020 من حيث الرزنامة اإلحصائية، واملســوح امليدانية، وأنشــطة 

التدريــب والتأهيــل، وورش العمــل، وزوار الجهــاز.

وفــي الختــام، فقــد حرصــت املؤسســة اإلحصائيــة علــى القيــام بدورهــا برغــم كافــة التحديــات، لضمــان رفــد صانــع القــرار بأحــدث البيانــات 
اإلحصائيــة الالزمــة لبنــاء الخطــط، والبرامــج والتدخــالت ال ســيما تلــك املرتبطــة بأثــر جائحــة كورونــا، مــا جعــل املؤسســة تحظــى بالدعــم 
والثقــة مــن القيــادة الفلســطينية املتمثلــة بفخامــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« حفظــه هللا، ودولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد 
اشــتية، واملجلــس االستشــاري لإلحصــاءات الرســمية، وكافــة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، واملنظمــات الدوليــة، 
والشــركاء واملانحيــن.  وال نن�شــى الجنــود املجهوليــن أبنــاء األســرة اإلحصائيــة الذيــن يبذلــون ُجــل طاقاتهــم وإمكانياتهــم فــي تحقيــق هــذه 

االنجــازات وحرصهــم الدائــم علــى تطــور ورفعــة املؤسســة وتقدمهــا.

د. عال عوض

رئيــــــسة الجـــهــــاز

كانون الثاني، 2021
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ملخص تنفيذي

يستعرض التقرير السنوي للعام 2020 في تسعة فصول أبرز املحطات واالنجازات التي تحققت على مختلف األصعدة، سيما وأن هذا 
 بامتيــاز اثــر تف�شــي جائحــة كورونــا، فقــد تــم تخصيــص الفصــل األول لتســليط الضــوء علــى ســير العمــل اإلحصائــي 

ً
العــام كان اســتثنائيا

خــالل الجائحــة، بمــا يضمــن التــزام الجهــاز بتوفيــر البيانــات واملخرجــات فــي موعدهــا املحــدد علــى الرزنامــة اإلحصائية، للمســاهمة في رصد 
أثــر األزمــة علــى مختلــف القطاعــات، وكذلــك اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، واألدوات التــي تــم تطويرهــا ملواكبــة املســتجدات العامليــة فــي 

مجــال جمــع البيانــات خــالل األزمــات. 

ويتطــرق الفصــل الثانــي مــن التقريــر الــى املحطــات الرئيســية املهمــة التــي شــهدها العــام 2020، واملتمثلــة بوضــع مبــادرة علــم البيانــات 
موضع التنفيذ من خالل تنفيذ البرنامج التدريبي »فكر وتعلم علم البيانات« بالتعاون مع الجامعة العربية األمريكية، حيث تم تنفيذ 
البرنامــج للفــوج األول مــن املتدربيــن، والشــروع باختيــار الفــوج الثانــي، كمــا احتفلــت فلســطين كمــا دول العالــم باليــوم العالمــي لإلحصــاء 
الذي يصادف 2020/10/20 والذي حمل لهذا العام شعار »ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها« ال سيما في ظل الظروف والتحديات 
التــي يعيشــها العالــم فــي مواجهــة فايــروس كورونــا، والحاجــة لتبــادل وتوفيــر البيانــات املوثوقــة كســبيل للتصــدي والوقايــة مــن هــذا العــدو 
 اســتعرض فيــه باألرقــام أبــرز املؤشــرات اإلحصائيــة فــي دولــة فلســطين، إضافــة الــى األدوات 

ً
 إحصائيــا

ً
الخفــي، وقــد أصــدر الجهــاز بيانــا

التــي قــام الجهــاز بتطويرهــا فــي ظــل الجائحــة كجمــع البيانــات باســتخدام الهاتــف، وإطــالق املوقــع االلكترونــي الخــاص بجائحــة كورونــا، 
إضافــة إلــى تصميــم نظــام الــرد اآللــي لإلجابــة علــى استفســارات زوار صفحــات الجهــاز وFacebook Messenger، وذلــك علــى مــدار الســاعة 
 اســتكمال التحضيرات لتنفيذ مشــروع 

ً
طوال أيام األســبوع وباللغتين العربية واالنجليزية بطريقة تفاعلية.  ومن املحطات املهمة أيضا

التعــداد الزراعــي 2021، حيــث تــم اســتكمال تنفيــذ التعــداد التجريبــي واعــداد التقريــر الخــاص بــه، واعــداد التطبيقــات، والخطــط، 
وحصر االحتياجات ومتطلبات التنفيذ للتعداد الرئي�شي، وبسبب جائحة كورونا، فقد تم تأجيل تنفيذ مرحلة جمع البيانات الى شهر 

2021/10 بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء.

ويغطــي الفصــل الثالــث مــن التقريــر جوانــب التطويــر والبنــاء املؤس�شــي علــى مختلــف األصعــدة، مــن أهمهــا تقــدم العمــل علــى تنفيــذ 
اإلســتراتيجية الوطنيــة لإلحصــاءات الرســمية 2018-2022 علــى مســتوى األهــداف االســتراتيجية، إضافــة إلــى تطــورات العمــل علــى 
 علــى صعيــد توفيــر هــذه املؤشــرات ومراقبتهــا، فضــال عــن 

ً
مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة SDGs( 2030(، ومــا تــم انجــازه فلســطينيا

بعــض املواضيــع األخــرى كنظــام إدارة الجــودة، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جمــع البيانــات.

أما الفصل الرابع من التقرير، فقد خصص لتســليط الضوء على جوانب الشــراكة، وتعزيز العالقات املحلية واإلقليمية والدولية، 
، وكذلــك األنشــطة التدريبيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي ســياق تعزيز 

ً
 ودوليــا

ً
مــن خــالل االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي وقعهــا الجهــاز محليــا

قدرات النظام اإلحصائي الوطني، إضافة الى جوانب أخرى كالعالقة مع وسائل اإلعالم، البعثات الفنية، مجموعة التمويل الرئيسية 
للجهــاز، وتنفيــذ مســح ر�شــى املســتخدمين.

فــي حيــن يغطــي الفصــل الخامــس األنشــطة ذات الطابــع االجتماعــي، واملتمثلــة بتنفيــذ الحملــة الســنوية »تبرعــوا بفائــض مــا لديكــم« 
ملســاعدة األســر الفقيــرة، تنظيــم حمــالت التبــرع بالــدم، واألنشــطة الرياضيــة التــي شــارك بهــا موظفــو الجهــاز، إضافــة الــى املشــاركة فــي 

األنشــطة والفعاليــات الوطنيــة املختلفــة.

ويتنــاول الفصــل الســادس مــن التقريــر »حصــاد العــام 2020« مــن جوانــب عــدة، أهمهــا الرزنامــة اإلحصائيــة، ونســبة االلتــزام بإصــدار 
املخرجــات اإلحصائيــة فــي مواعيدهــا املحــددة، واملســوح امليدانيــة، واألنشــطة التدريبيــة التــي اســتهدفت تأهيــل وتعزيــز قــدرات موظفــي 

الجهــاز، ورش العمــل واملؤتمــرات، إضافــة إلــى زوار الجهــاز مــن الشــخصيات والوفــود العربيــة واألجنبيــة.

أمــا الفصــل الســابع، فيتنــاول أســماء الزميــالت والزمــالء الذيــن أحيلــوا للتقاعــد، ويتطــرق الفصــل الثامــن إلــى توجهــات الجهــاز 

، يوثــق الفصــل التاســع مــن التقريــر، بالصــور الفوتوغرافيــة، األنشــطة والفعاليــات 
ً
اإلســتراتيجية لالعــوام 2018-2022. وأخيــرا

املختلفــة التــي نفذهــا الجهــاز علــى مــدار العــام.
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المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية للعام 2020

املجلس االستشــاري لإلحصاءات الرســمية هيئة وطنية استشــارية يرأســها دولة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاع 
العام واألهلي والخاص، وأكاديميين من أصحاب الكفاءة. ويعتبر املجلس أحد األطر املساندة للجهاز للقيام بمهامه على الوجه األكمل، 
الع على سير العمل في الجهاز، واملساعدة في تذليل 

ّ
، وذلك بهدف االط

ً
ويعقد اجتماعاته بصورة دورية بواقع اجتماعين عاديين سنويا

العقبات واملشاكل، إضافة إلى مناقشة القضايا املهمة التي تستوجب التوجيه من املجلس. ولم يتسنى عقد اجتماعات املجلس للعام 
2020 بسبب جائحة كورونا، وتم التوجه نحو التواصل عن بعد مع أعضاء املجلس حيثما تطلب االمر ذلك.

املجلس االستشاري 2020

جانب من اجتماعات املجلس االستشاري 
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وفيما يلي تشكيلة املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية للعام 2020:

رئيس املجلس
دولة د. محمد اشتية

رئيـس الوزراء

األمين العام
معالي د. عال عوض

رئيـسة الجهـاز

املؤسسةاملسمىاالسم

وزارة الصحة-

لؤي حنش
مدير عام الجمارك واملكوس وضريبة القيمة 

املضافة
وزارة املالية

وزارة العملوكيل الوزارةسامر سالمة

وزارة الحكم املحليالوكيل املساعد لشؤون املديراتعبد الكريم سدر

وزارة شؤون املرأةوكيل الوزارةبسام الخطيب

وزارة الثقافةمدير عام التخطيط وإدارة املشاريعمحمد دراغمة

وزارة الداخليةالوكيل املساعدعماد شنان

وزارة التربية والتعليم مدير عام التخطيط التربويد. مأمون جبر

وزارة الزراعةوكيل الوزارةم. عبد هللا لحلوح

وزارة االقتصاد الوطنيمدير عام وزارة االقتصاد الوطني- نابلسبشار الصيفي

وزارة التنمية االجتماعيةوكيل الوزارةداوود الديك

وزارة التعليم العالي والبحث العلميالوكيل املساعدد. ايهاب القبج

هيئة تشجيع االستثمارمدير عام اإلدارة العامة لالستثمارغدير حثناوي

جامعة فلسطين التقنية-خضورينائب رئيس الجامعةد. سائد مالك

سلطة النقد الفلسطينيةاملدير التنفيذي ملجموعة االستقرار النقديمحمد عطا هللا

املدير العامرجا الخالدي
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

“ماس”
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املؤسسةاملسمىاالسم

نقابة املهندسينمدير عام النقابةم. نادي عليان

حاد الغرف التجاريةمدير العالقات العامةأكرم حجازي
ّ
ات

دائرة شؤون الالجئيناملدير العامأحمد حنون

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/غزةاالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/غزةعالء العمور

حاد الصناعات الغذائية الفلسطينيةرئيس مجلس اإلدارةبسام ولويل
ّ
ات

االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةأمين سر االتحادمنى الخليلي

جمعية البنوك في فلسطيندائرة الدراسات واألبحاثمنتهى إبراهيم أكرم

/عضو لجنة تنسيقيةسامي خضر
ً
شبكة املنظمات األهليةمدير عام مركز معا

شبكة املنظمات األهليةاملدير التنفيذي/عضو لجنة تنسيقيةدعاء قريع

املجلس األعلى للشباب والرياضةالوكيل املساعدمروان وشاحي

-يوسف الدجاني
املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي 

والديمقراطية “مفتاح”

مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”املدير العامد. نادر سعيد

جامعة األزهر عميد التخطيط والجودةد. علي حسن أبو زيد

املدير املالي واإلداريعائشة حموضة
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/الضفة 

الغربية

الجهاز املركزي لإلحصاء الوكيل املساعد سفيان أبو حرب

الجهاز املركزي لإلحصاء الوكيل املساعدلؤي شحادة

الجهاز املركزي لإلحصاء الوكيل املساعدعناية زيدان

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيسكرتير املجلسأيمن دويكات
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مجلس الجهاز للعام  2020

يعــد مجلــس الجهــاز املرجعيــة لوضــع السياســات والتوجهــات العامــة وإقــرار الخطــط، ويأتــي تشــكيل املجلــس فــي ســياق 
خــاذ القــرار فــي الجهــاز، وترســيخ مبــدأ اإلدارة باملشــاركة.  ويتــم تشــكيل املجلــس فــي بدايــة كل 

ّ
التوجــه نحــو توســيع دائــرة ات

عــام، ويضــم فــي عضويتــه املــدراء العاميــن فــي الجهــاز ومــن فــي حكمهــم، وبعــض األعضــاء اآلخريــن بصفــة »مراقــب«، ويعقــد 
املجلــس اجتماعاتــه وفــق مــا يتوفــر مــن مــواد تســتوجب العــرض علــى املجلــس.

وفي ما يلي تشكيلة مجلس الجهاز للعام 2020:

د. عال عـوض
رئيسة الجهاز/ رئيـسة املجلس

السيد/سفيان أبو حرب
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 

واملالية وتكنولوجيا املعلومات

السيد/لؤي شحادة
الوكيل املساعد لشؤون التخطيط 

والتطوير والعالقات الدولية

السيد/رائد سمارة
مدير عام العمل امليداني

السيد/هشام علي
مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية

اآلنسة/عناية زيدان
الوكيل املساعد للشؤون اإلحصائية

السيد/جواد الصالح
 الوكيل املساعد لشؤون تطوير

 العمل االحصائي
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السيد/أمجد حرب
مدير عام أنظمة املعلومات 

والحاسوب

السيد/مصطفى خواجا
مدير عام السجالت واملراقبة 

اإلحصائية

السيد/محمد دريدي
مدير عام االحصاءات السكانية 

واالجتماعية

السيدة/ديما مسعد
عضو مراقب

السيد/محمد العمري
مدير عام التخطيط والتطوير

السيد/خالد دراغمة
مدير عام البنية التحتية

اآلنسة/أمل جبر
مدير عام التدريب اإلحصائي

السيد/أشرف سمارة
عضو مراقب

السيد/محمود عبد الرحمن
مدير عام اإلحصاءات الجغرافية

اآلنسة/أميمة األحمد
مدير عام التعدادات

السيد/نايف عابد
مدير عام املعايير واملنهجيات 

والجودة

السيد/علي ريحان
عضو مراقب

السيد/زكي البطمة
مدير عام وحدة الرقابة الداخلية

السيد/خلدان رضوان
مدير عام شؤون املحافظات 

الجنوبية

السيد/د. صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

السيدة/حليمة سعيد
مدير عام العالقات الدولية
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الفصل األول
 العمل اإلحصائي في ظل 

جائحة كورونا
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الفصل األول
العمل اإلحصائي في ظل جائحة كورونا

 بــكل املقاييــس، فقــد ألقــت جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( بظاللهــا علــى كل �شــي مــن حولنــا، وتأثــر 
ً
 اســتثنائيا

ً
لقــد كان العــام 2020 عامــا

البرنامج اإلحصائي واملؤسسة اإلحصائية كما غيرها من املؤسسات والقطاعات املختلفة بالجائحة، األمر الذي دفع الجهاز الى تطوير 
أدوات ومنهجيات عمل جديدة تتوافق مع متطلبات املرحلة وما تفرضه من قيود وإجراءات، وذلك لضمان االلتزام بإصدار املخرجات 
اإلحصائيــة فــي موعدهــا املحــدد علــى الرزنامــة اإلحصائيــة، ورفــد صانــع القــرار بالبيانــات اإلحصائيــة التــي تعكــس تأثيــر األزمة على مختلف 

القطاعــات، للمســاهمة فــي تطويــر السياســات والبرامــج والتدخــالت الالزمــة ملواجهــة األزمــة.

1.1 إجراءات التعاطي مع األزمة وحالة الطوارئ:

تشــكيل لجنــة طــوارئ فــي املؤسســة ملتابعــة ســير العمــل مــن الناحيــة الفنيــة واإلداريــة ووضــع الخطــط والبرامــج لضمــان مواصلــة . 1
العمــل اإلحصائــي.

نشــر تصريــح صحفــي حــول اســتمرار املؤسســة فــي عملهــا فــي ظــل حالــة الطــوارئ، حيــث بيــن التصريــح آليــات العمــل خــالل حالــة . 2
.
ً
 وخارجيــا

ً
الطــوارئ، وكيفيــة التواصــل مــع الجهــاز، وقــد تــم تعميمــه بمختلــف الوســائل علــى جميــع الجهــات محليــا

تحويــل الخــط املجانــي للجهــاز والخــط األر�شــي مــن خــالل ربطــه بالهاتــف الخلــوي إلحــدى موظفــات الجهــاز بهــدف الــرد علــى اتصــاالت . 3
واستفســارات الجمهــور ومســاعدتهم بالحصــول علــى البيانــات املطلوبــة.

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بالجهاز لتتواءم مع متطلبات املرحلة، ال سيما في ظل التوجه نحو العمل عن بعد.. 4
التنســيق الفــوري مــع جميــع الشــركاء الدولييــن محليــا وعامليــا حــول كيفيــة ســير العمــل لألجهــزة اإلحصائيــة عامليــا، حيــث شــارك . 5

الجهــاز فــي لقــاءات افتراضيــة مــع عــدد مــن الشــركاء لتبــادل الخبــرات واالســتفادة مــن التجــارب مــن ناحيــة كيفيــة اســتمرار النشــاطات 
اإلحصائيــة وكيفيــة اســتنباط البيانــات املوجــودة فعليــا والتــي تتعلــق بالجائحــة.

انضمــام الجهــاز ملبــادرة دوليــة أطلقتهــا شــعبة االحصــاء فــي األمــم املتحــدة حــول مشــاركة أهــم خطــوات العمــل فــي ظــل الجائحــة مــن . 6
الناحيــة اإلداريــة والفنيــة؛ لتوضــع فــي منصــة عامليــة خاصــة باألجهــزة اإلحصائيــة لالطــالع عليهــا واالســتفادة منهــا وكانــت فلســطين 

ممثلــة بالجهــاز مــن أوائــل الــدول التــي أمــدت املنصــة باملعلومــات الالزمــة.

2.1 على الصعيد اإلداري واملؤس�سي

1 . 
ً
مواصلــة العمــل فــي الجهــاز وفــق التعليمــات التــي كانــت تصــدر تباعــا

مــن مجلــس الــوزراء بشــأن دوام املوظفيــن.
 التحــول نحــو العمــل عــن بعــد )مــن املنــزل( ملوظفــي الجهــاز خاصــة . 2

اإلحصائيين منذ اعالن دولة رئيس الوزراء عن اإلجراءات املتعلقة 
 مــن تاريــخ 2020/03/22.

ً
بحالــة الطــوارئ اعتبــارا

إغــالق مكاتــب الجهــاز بشــكل كامــل فــي كافــة املحافظــات، مــع ضمــان . 3
متابعــة وانجــاز األنشــطة اإلحصائيــة املختلفــة مــن خــالل البريــد 

االلكترونــي ووســائل التواصــل األخــرى.
املخرجــات . 4 إلعــداد  بعــد  عــن  بالعمــل  الجهــاز  موظفــي  تكليــف 

اإلحصائيــة الخاصــة باألشــهر القادمــة وخاصــة للمســوح التــي تــم 
االنتهــاء مــن جمــع بياناتهــا ميدانيــا مــا قبــل األزمــة، حيــث تــم إصــدار 

املحــدد. فــي موعدهــا  كافــة املخرجــات 
مواصلة العمل بين مختلف اإلدارات والدوائر وكافة املوظفين عن بعد ومن خالل الهاتف بشكل يومي.. 5

اجراءات السالمة والوقاية من فايروس كورونا 
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3.1 على الصعيد الفني

تم وقف العمل امليداني لكافة األنشطة اإلحصائية في كافة مكاتب الجهاز.. 1

إعــادة النظــر فــي خطــة البرنامــج اإلحصائــي للعــام 2020، وتحديــد األولويــات مــن األنشــطة اإلحصائيــة، وإيجــاد البدائــل املناســبة . 2
لتنفيذهــا، حيــث تــم:

إعطاء األولوية لتنفيذ مسوح األسعار والقوى العاملة وسلسلة املسوح االقتصادية، واالستمرار بجمع بياناتها باستخدام  	
 من املقابلة الشخصية.

ً
الهاتف بدال

تأجيــل املســوح واألنشــطة التــي تقــع خــارج خطــة البرنامــج اإلحصائــي الرئي�شــي والتــي تتطلــب التنفيــذ مــن خــالل املقابلــة  	
لشــخصية. ا

 التوجه نحو االعتماد على بيانات السجالت اإلدارية من الوزارات حيثما أمكن، واالستفادة منها كبديل عن جمع البيانات  	
ميدانيا، أو اللجوء إلى التقديرات وخاصة في حال توفر سلسلة زمنية تساعد في التقدير.

إصــدار ونشــر كافــة املخرجــات اإلحصائيــة املخطــط لهــا واملعلــن عنهــا ضمــن الرزنامــة اإلحصائيــة فــي موعدهــا املحــدد خــالل العــام . 3
.2020

إصــدار العديــد مــن النشــرات والتقاريــر االحصائيــة والتــي لــم تكــن مدرجــة علــى الرزنامــة االحصائيــة مــن أهمهــا: التقريــر االحصائــي . 4
ملؤشــرات التنميــة املســتدامة فــي فلســطين، ومجموعــة مــن الدراســات التحليليــة ملواضيــع مختلفــة باالعتمــاد علــى بيانــات التعــداد 

العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت 2017.

4.1 على صعيد رصد أثر الجائحة

إجــراء تقديــرات حــول الخســائر املتوقعــة بســبب األزمــة الحاليــة . 1
وتقديمهــا لدولــة رئيــس الــوزراء ووزيــر املاليــة وملختلــف املؤسســات 
تــم  فــي إعــداد موازنــة الطــوارئ، كمــا  ذات العالقــة، للمســاعدة 
والســيناريوهات   2020 للعــام  االقتصاديــة  التنبــؤات  تحديــث 

املتوقعــة فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.
إعــداد مــواد وتقاريــر آنيــة تتضمــن أهــم املؤشــرات اإلحصائيــة التــي . 2

يمكــن تزويــد صانعــي القــرارات واملؤسســات الدوليــة واالغاثيــة بهــا 
مثــل: ورقــة حــول أهــم خصائــص الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة 
واألكثــر حاجــة لإلغاثــة وأماكــن تواجدهــم، وســوق العمــل والبطالة، 

وخســائر القطــاع الســياحي، وأثــر الجائحــة علــى املــرأة. 
تنفيــذ مســحين متخصصيــن لقيــاس أثــر األزمــة، األول لقيــاس األثــر . 3

الفلســطينية،  لألســر  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  علــى 
والثانــي لقيــاس األثــر علــى املنشــآت االقتصاديــة، ويجــري التخطيــط لتنفيــذ جــوالت أخــرى مــن هــذه املســوح إليجــاد سلســلة زمنيــة 

يمكــن قيــاس وإجــراء مقارنــات حــول األثــر مــن خاللهــا. 
إطــالق منصــة الكترونيــة تفاعليــة خاصــة بالجائحــة، تتضمــن املؤشــرات والخرائــط التفاعليــة والبيانــات ذات العالقــة بالجائحــة . 4

وأثرها على املجتمع الفلسطيني، وأبرز املؤشرات الخاصة بالحاالت النشطة، الحاالت املسجلة، الوفيات، املتعافين )على مستوى 
املحافظــة والجنــس(، إضافــة إلــى أثــر األزمــة الحاليــة علــى املجتمــع الفلســطيني، والخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن األزمــة الحاليــة، 
وأثــر جائحــة كورونــا علــى ســوق العمــل الفلســطيني، إضافــة إلــى مجموعــة مــن األدلــة والنشــرات التوعويــة والبيانــات واإلحصــاءات 

ذات العالقــة.
العمــل علــى إعــداد فيلــم خــاص بكيفيــة تعامــل الجهــاز مــع الجائحــة واســتمرار املخرجــات اإلحصائيــة رغــم املعيقــات بالتعــاون مــع . 5

منتــدى الشــراكة فــي اإلحصــاء مــن أجــل التنميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين )باريــس 21(.

جانب من التدريب على مسح أثر كورونا على املنشآت االقتصادية
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5.1 على صعيد تعزيز العالقات والتشبيك

ا، ولألفراد حسب طلبهم وذلك بهدف مساعدتهم . 1  ودوليًّ
ً
ضمان توفير البيانات اإلحصائية للمؤسسات والوزارات واملنظمات محليا

في أعمالهم املعتادة وكذلك وضع خططهم ملواجهة أزمة كورونا.
عقــد العديــد مــن االجتماعــات عــن بعــد مــع الشــركاء املحلييــن مــن جهــة ومــع املؤسســات الدوليــة مــن جهــة أخــرى بهــدف نقــاش . 2

املشــتركة. األنشــطة 
نشــر العديــد مــن املــواد اإلعالميــة اإلحصائيــة )فيديوهــات، ومضــات، انفوجرافيــك، روابــط( والتــي تتــالءم مــع الوضــع الراهــن علــى . 3

مواقــع التواصــل االجتماعــي للجهــاز.
توفيــر البيانــات للجمهــور بنــاًء علــى طلبهــم ســواء كان عبــر الهاتــف أو البريــد االلكترونــي ال ســيما املتعلقــة بالســياحة، واالقتصــاد، . 4

والتجــارة الخارجيــة، والبطالــة، وعــدد الســكان.
التنســيق مــع العديــد مــن وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة إلجــراء لقــاءات مــع املعنييــن فــي الجهــاز للحديــث عــن أهــم املؤشــرات . 5

اإلحصائيــة التــي تتعلــق بالوضــع الراهــن.
6 . 

ً
 مشــاركا

ً
انخــرط الجهــاز بشــكل فاعــل فــي تنظيــم فعاليــات يــوم االحصــاء العالمــي، وكذلــك فــي منتــدى البيانــات العالمــي بصفتــه رئيســا

للفريــق رفيــع املســتوى للشــراكة والتنســيق وبنــاء القــدرات لخطــة التنميــة املســتدامة HLG-PCCB/2030، حيــث شــارك موظفــي 
الجهــاز الفنييــن بشــكل فاعــل فــي فعاليــات املنتــدى للتعــرف علــى آخــر مســتجدات العمــل اإلحصائــي بشــكل مفصــل وضمــن قطاعــات 
معينــة مثــل إحصــاءات الجنــدر وإحصــاءات العمــل وإحصــاءات الزراعــة واالقتصــاد والتعليــم والصحــة وأهــداف التنميــة املســتدامة

6.1 املعيقات والتحديات

لــم يتأثــر العمــل اإلحصائــي بشــكل مباشــر بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، إال فيمــا يتعلــق بعمليــة جمــع البيانــات مــن خــالل زيــارة األســر 
واملنشــآت االقتصادية، مما اضطر الجهاز إلى مواصلة العمل عن بعد في جمع البيانات اإلحصائية ملســوح األســعار واألرقام القياســية، 
ومســح القــوى العاملــة، وذلــك باســتخدام الهاتــف، ووســائل االتصــال التكنولوجيــة األخــرى املعتمــدة عامليــا فــي جمــع البيانــات فــي ظــل 

الظــروف الصعبــة.

7.1 الدروس والعبر املستفادة

التأكيــد علــى ضــرورة تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات لتكــون قــادرة علــى توفيــر متطلبــات العمــل بشــكل دقيــق وفاعــل . 1
فــي كافــة الظــروف.

التأكيــد علــى ضــرورة تشــكيل لجنــة طــوارىء مــن الناحيــة الفنيــة واالداريــة والتكنولوجيــة ملتابعــة العمــل مــن خــالل وضــع الخطــط . 2
وآليــات العمــل القــادرة علــى مواجهــة مختلــف الظــروف، حيــث أثبتــت التجربــة أهميــة تشــكيل اللجنــة.

التأكيــد علــى ضــرورة تركيــز مخرجــات عمــل الــوزارات واملؤسســات بشــكل مباشــر وموجــه حســب طبيعــة الظــروف التــي قــد تحــدث فــي . 3
كافــة النواحــي والجوانــب.

التأكيد على ضرورة ان تكون هناك خطة عمل واحدة وموحدة لكافة املؤسسات الرسمية تتناسب مع الظروف التي قد تحدث.. 4

التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الوزارات الحكومية وعدم ازدواجيتها.. 5

ضــرورة اســتمرار العمــل علــى تعزيــز وتطويــر الســجالت اإلداريــة التــي أثبتــت أهميتهــا بشــكل خــاص اثنــاء االزمــة وعــدم إتاحــة جمــع . 6
البيانات بشكل مباشر من خالل العمل امليداني، وهذا يؤكد على ضرورة تعزيز الجهود ملكونات النظام اإلحصائي برمته للتعاون 
وتعزيز القدرات لخلق سجالت إدارية عالية الجودة متوفرة بالسرعة املطلوبة ومتاحة بصيغ قابلة للمواءمة وإعادة االستخدام 

والنشــر والتحليــل.
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1.2. االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء 

تحتفل األمم املتحدة وفي جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لإلحصاء الذي يصادف 20 تشرين األول/أكتوبر 2020 ويأتي تحت شعار 
”ربــط العالــم بالبيانــات التــي يمكننــا الوثــوق بهــا“. ويبــرز هــذا املوضــوع أهميــة الثقــة والبيانــات املوثوقــة واالبتــكار فــي النظــم اإلحصائيــة 
الوطنية. والحتفال هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في مواجهة فايروس كورونا، والذي تسخر 
كافة دول العالم امكاناتها وطاقاتها ملحاربته، ولعل توفير وتبادل البيانات املوثوقة في هذه الفترة هو الترس املنيع في أيدي البشرية من 

أجــل التصــدي لهــذا العــدو الخفــي والوقايــة منــه.

وبهــذه املناســبة، اســتعرض الجهــاز فــي بيــان صحافــي أبــرز املؤشــرات االحصائيــة فــي دولــة فلســطين للعــام 2020، ركــز فيــه علــى تأثيــر جائحــة 
كورونــا علــى مختلــف القطاعــات وفئــات املجتمــع الفلســطيني، كمــا تطــرق الــى االجــراءات التــي قــام بهــا الجهــاز لالســتمرار فــي عملــه بهــدف 
توفيــر البيانــات واملخرجــات االحصائيــة فــي موعدهــا املحــدد علــى الرزنامــة االحصائيــة، كأحــد االدوات املســاعدة لصنــاع القــرار وراســمي 
السياسات في رصد وقياس أثر فايروس كورونا، وفي هذا االطار، فقد تم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في الجهاز لتتواءم 
مــع متطلبــات املرحلــة الراهنــة، كمــا أجريــت مراجعــة شــاملة للبرنامــج االحصائــي ال ســيما فــي ظــل تعــذر جمــع البيانــات مــن امليــدان، حيــث 
واصــل الجهــاز تنفيــذ املســوح اإلحصائيــة الرئيســية كمســوح االســعار والقــوى العاملــة باســتخدام الهاتــف ومــن خــالل االجهــزة اللوحيــة، 
 
ً
كما أصدر الجهاز تنبؤات إقتصادية ألهم مؤشرات االقتصاد لرصد األثر املحتمل على االقتصاد الفلسطيني، كما نفذ الجهاز مسوحا

 علــى األســر، فضــال عــن ذلــك، 
ً
 علــى املنشــآت واجتماعيــا

ً
ميدانيــة متخصصــة صممــت لقيــاس األثــر الناتــج عــن جائحــة كورونــا إقتصاديــا

 يسلط الضوء على ابرز املعطيات اإلحصائية جراء جائحة كورونا، إضافة الى العمل على تصميم نظام 
ً
 الكترونيا

ً
أطلق الجهاز موقعا

للــرد اآللــي علــى استفســارات زوار صفحــات الجهــاز و Facebook/Messenger، حيــث يقــدم النظــام إجابــات مباشــرة للجمهــور  وبطريقــة 
تفاعليــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع وباللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة.

2.2 مبادرة علم البيانات 

شــهد العــام 2020 إطــالق البرنامــج التدريبــي »فكــر وتعلــم علــم البيانــات« 
مــن خــالل التحــاق الدفعــة األولــى مــن املتدربيــن بالبرنامــج بمشــاركة 40 
متــدرب/ة مــن عــدة قطاعــات تضــم القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة 
للجامعــات ومراكــز األبحــاث والعاطليــن عــن العمــل واملؤسســات الدوليــة 
والجمعيــات، هــذا والتحقــت الدفعــة الثانيــة مــن املتدربيــن فــي البرنامــج 
خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 2020، ومــن املتوقــع تخريــج الدفعــة األولــى 

والثانيــة مــن املتدربيــن خــالل العــام 2021.

والبــد مــن اإلشــارة ملبــادرة علــم البيانــات فــي فلســطين التــي أطلقــت خــالل 
مهرجان علم البيانات األول املنعقد في مدينة رام هللا يوم 2019/10/20 
بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة األمريكيــة بحضــور نحــو 700 شــخص مــن 
كافــة القطاعــات املحليــة والدوليــة واملهتميــن بعلــم البيانــات، وقــد تــم علــى 

هامــش املهرجــان توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن الجهــاز والجامعــة، ودعــا البيــان الختامــي للمهرجــان كافــة املهتميــن للشــراكة فــي هــذه املبــادرة 
الوطنيــة الرائــدة. 

وقــد تمخــض عــن املبــادرة عــدة مشــاريع وهــي: برنامــج فكــر وتعلــم – علــم البيانــات، علــم البيانــات للمــدراء التنفيذييــن والقــادة، علــم 
البيانــات للمــدارس )مــدارس بــال جــدران(، جمعيــة علــوم البيانــات، مختبــر البيانــات، وقــد تــم إطــالق املوقــع الرســمي للمبــادرة مــن خــالل 

.http://www.datascience.ps الرابــط 

جانب من اجتماعات اللجنة العليا ملبادرة علم البيانات
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جانب من امتحان الدفعة االولى من املتدربين في برنامج فكر وتعلم علم البيانات- قطاع غزة

جانب من امتحان الدفعة الثانية من املتدربين في برنامج فكر وتعلم علم البيانات- الضفة الغربية
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3.2 التعداد الزراعي 2021

باشــر الجهــاز بالتحضيــرات لتنفيــذ التعــداد الزراعــي الثانــي فــي فلســطين 
2021 منــذ منتصــف العــام 2018، وقــد أصــدر مجلــس الــوزراء القــرارات 
الخاصــة بإجــراء التعــداد، واســتقبل الجهــاز عــددا مــن البعثــات الفنيــة، 
وأجــرى عــدة تجــارب لفحــص االســتمارة والتطبيقــات وتنفيــذ التعــداد 
بتاريــخ  الرئي�شــي  التعــداد  تنفيــذ  املخطــط  مــن  كان  وقــد  التجريبــي، 
2020/10/01، وبســبب كوفيــد 19 تــم تمديــد العمــل علــى املشــروع حتــى 
العــام 2022 علــى أن يتــم جمــع بيانــات التعــداد الرئي�شــي فــي العــام 2021.

وفيما يلي أبرز املهام املنجزة على صعيد تنفيذ التعداد الزراعي 
خالل العام 2020:

إعــداد تقريــر التعــداد الزراعــي التجريبــي، وعكــس مالحظــات التقرير . 1
علــى امللــف التحضيــري للمشــروع.

إعداد خطة الجدولة لتقارير النتائج النهائية للتعداد على مستوى فلسطين واملحافظات.. 2

إعداد تقرير إعادة املقابلة للتعداد التجريبي.. 3

إعداد خطة التدريب للتعداد الرئي�شي.. 4

املشــاركة فــي عــدة إجتماعــات مــع وزارة الزراعــة، واإلتحــاد األوروبــي، وOCHA، والوكالــة األملانيــة للتنميــة، وجايــكا وذلــك بشــأن . 5
قضايــا تتعلــق بالتعــداد الزراعــي.

حصر االحتياجات للتعداد الزراعي ومتطلبات التنفيذ.. 6

اعداد عدة سيناريوهات لتنفيذ التعداد الزراعي، وقد تم اعتماد سيناريو العد الشامل لجميع األسر في أرا�شي دولة فلسطين.. 7

صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء بتمديــد العمــل علــى التعــداد الزراعــي حتــى العــام 2022 بحيــث يتــم جمــع بيانــات التعــداد الرئي�شــي فــي . 8
2021/10/01، وذلــك بموجــب مقتــرح مقــدم بشــكل مشــترك مــن قبــل الجهــاز ووزارة الزراعــة.

إعــداد ســيناريوهات العمــل فــي مراكــز املــدن وتطبيــق نظــام إدارة العمــل امليدانــي وذلــك فــي بدايــة العــام 2021 وبمــا ال يتجــاوز شــهر . 9
.2021/5

جانب من اجتماع اللجنة الفنية للتعداد الزراعي 2021
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الفصل الثالث
التطوير والبناء المؤسسي

1.3 اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 2018 – 2022

قام الجهاز خالل العام 2020 بتنفيذ األنشــطة الواردة في اإلســتراتيجية 
الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات الرســمية، وفيمــا يلــي األنشــطة التــي تــم 

تنفيذهــا علــى مســتوى األهــداف اإلســتراتيجية:

فــي  اإلحصــاءات  اســتخدام  تعزيــز  األول:  االســتراتيجي  الهــدف 
إعــداد السياســات والتنميــة، وصنــع القــرار ومراقبــة االســتجابة 

املســتدامة التنميــة  ألهــداف 

إعداد ورقة سياساتية حول أداء االقتصاد الفلسطيني 2019.. 1

تنفيذ )28( دورة تدريبية داخلية ووطنية وخارجية، كما تم تنفيذ . 2
)121( دورة الكترونية عن بعد حول مواضيع إحصائية متنوعة.

إعداد تقييم للدورات التدريبية املنفذة.. 3

استمرار العمل على تصميم البوابة االلكترونية للنظام اإلحصائي . 4
الوطني وتحميل املواد عليها.

التطويــر والتحديــث املســتمر لفهــرس املخرجــات اإلحصائيــة عــن . 5
النظــام اإلحصائــي الوطنــي.

إنجاز )1,796( طلب بيانات ملختلف الجهات في مواضيع إحصائية . 6
متنوعة.

إعــداد تقريــر لتقييــم طلبــات البيانــات وإعــداد توصيــات لتحســين . 7
العمليــة اإلحصائيــة )تصميــم أنشــطة تدريبيــة جديــدة واقتــراح 

إجــراءات جديــدة ...الــخ(.
تطويــر )7( قواعــد بيانــات مــن قبــل الشــركاء فــي النظــام اإلحصائــي . 8

الوطنــي بمســاعدة الجهــاز.
إعــداد دراســة حــول معــدالت االســتجابة للمســوح اإلحصائيــة فــي . 9

الجهــاز.

الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكات بما يحقق أهداف التنمية املستدامة

اســتمرارية التعــاون مــع الشــركاء فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي فــي تطويــر مصفوفــة أهــداف التنميــة املســتدامة، حيــث إن العمــل . 1
مســتمر مــن خــالل مجموعــات عمــل األهــداف إضافــة للفريــق الوطنــي واللجنــة التوجيهيــة.

إعداد ونشر الرزنامة السنوية 2020 املتفق عليها لألنشطة اإلحصائية املشتركة بين الشركاء في النظام اإلحصائي الوطني.. 2
تحديث ونشر دليل املؤشرات اإلحصائي 2020.. 3
إعداد دليل املتغيرات اإلحصائية 2020.. 4
تحديث ونشر معجم املصطلحات االحصائية 2020. 5
تطوير )22( نموذج محوسب لجمع املؤشرات املعتمدة من بيانات السجالت اإلدارية.. 6
عقــد اجتماعــات فنيــة متخصصــة وتشــاورية، لتحديــد بيانــات الســجالت اإلداريــة املتوفــرة ألغــراض إحصائيــة وإنتــاج مؤشــرات . 7

أهــداف التنميــة املســتدامة.

جانب من ورشة عمل افتراضية ملناقشة
 مسودة االستراتيجية 2026-2022
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توقيــع )4( مذكــرات تفاهــم بيــن الجهــاز والشــركاء فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي، شــملت كل مــن نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين، . 8
هيئــة مكافحــة الفســاد، وزارة الداخليــة، وجامعــة النجــاح الوطنيــة.

إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق، وتحديث مذكرات التفاهم املوقعة مع الشركاء في النظام اإلحصائي الوطني.. 9
إعــداد دراســة حــول املؤشــرات املتكــررة أو املتقاطعــة فــي االســتمارات اإلقليميــة والدوليــة ومــدى توفرهــا علــى صفحــة الجهــاز . 10

اإللكترونيــة.

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات

تنفيــذ )6( دورات تدريبيــة للعامليــن فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي، كمــا نفــذ التدريــب أثنــاء العمــل لعــدد لـــ )6( طــالب مــن طلبــة . 1
الجامعــات علــى مواضيــع إداريــة وفنيــة متنوعــة.

إعــداد تقريــر تقييــم الوضــع الحالــي للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات وتخزيــن البيانــات وتدفقهــا فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي . 2
بالتعــاون مــع مستشــار محلــي.

إعــداد وثيقــة مرجعيــة لإلطــار الوطنــي للجــودة واإلطــار العــام للبيانــات الوصفيــة ليكــون جــزء مــن قانــون اإلحصــاء املعــدل، وذلــك . 3
لتبنيــه مــن قبــل الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي.

إعداد )2( تقارير جودة حول »عمليات وبيانات« املسوح اإلحصائية.. 4
إعداد وتوثيق مؤشرات تحقيق أهداف الجودة 2020.. 5
 إلــى مســتويات متقدمــة بالتميــز، حيــث تــم تنفيــذ بعثــة فنيــة . 6

ً
املتابعــة علــى اســتدامة العمــل وفــق نمــوذج التميــز االوروبــي وصــوال

.R4E افتراضيــة ملتطلبــات الحصــول علــى جائــزة
تطوير وإنشاء واعتماد وثائق نظام إدارة الجودة.. 7
اســتمرار العمــل علــى تطويــر مخططــات الرســوم البيانيــة )Info Graphics( والتصــورات املرئيــة )Data Visualization( ملنتجــات . 8

 علــى بيانــات الجهــاز وأهــداف التنميــة املســتدامة. 
ً
البيانــات اإلحصائيــة بشــكل أكثــر انتظامــا

 النشر املستمر على صفحة الجهاز االلكترونية ملنتجات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.. 9
 النشر املستمر على مواقع التواصل االجتماعي ملنتجات الجهاز.. 10

ويبين الجدول اآلتي تقدم العمل على تحقيق عدد من االستهدافات للعام 2020: 

األهداف 
اإلستراتيجية

مؤشرات القياس
سنة

األساس

خط 
البيانات

املرجعية

االستهداف 
2020

االستهدافات 
املتحققة 
2020 

ً
فعليا

الهدف 
االستراتيجي األول: 

تعزيز استخدام 
اإلحصاءات في 

إعداد السياسات 
والتنمية، وصنع 

القرار ومراقبة 
االستجابة 

ألهداف التنمية 
املستدامة.

عدد طلبات البيانات التي يتلقاها الجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ويتم الرد عليها.

2017181120001,796

عدد زوار الصفحة اإللكترونية للجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

2017240,000260,000270,000

عدد الدورات التدريبية املنفذة للشركاء في 
النظام اإلحصائي الوطني.

2017546

معدالت االستجابة في املسوح اإلحصائية التي 
ينفذها الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

201788%85%80%
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الهدف 
االستراتيجي 

الثاني: تعزيز 
الشراكات 
بما يحقق 

أهداف التنمية 
املستدامة.

عدد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 
املتوفرة.

2017107125130

عدد األنشطة اإلحصائية املشتركة بين 
الشركاء في النظام اإلحصائي الوطني.

2017192228

عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات بين 
الجهاز والشركاء في النظام اإلحصائي الوطني.

201728324

الهدف 
االستراتيجي 

الثالث: 
تعزيز جودة 
اإلحصاءات.

عدد األفراد املتدربين من الشركاء في النظام 
اإلحصائي الوطني في املواضيع اإلحصائية، 

بما في ذلك أهداف التنمية املستدامة.
20177060117

عدد املنتجات اإلحصائية الجديدة الصادرة 
عن الجهاز التي تستخدم التصورات املرئية 

.)Data Visualization(
2017112

%87%89%201688معدل الر�شى العام للمستخدمين

عدد تقارير جودة “عمليات وبيانات” املسوح 
اإلحصائية في الجهاز.

2017582

)SDGs( 2.3 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

واصل الجهاز خالل العام 2020 جهوده في تنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030، وفيما يلي أبرز ما تم تحقيقه:

إطــالق قاعــدة البيانــات التفاعليــة ملؤشــرات التنميــة املســتدامة علــى املوقــع الخــاص لصفحــة الجهــاز االلكترونيــة وتحديــث بيانــات  	
هذه القاعدة بأحدث البيانات املتوفرة بشكل مستمر بما يضمن سهولة تبادل البيانات والبيانات الوصفية مع مختلف الشركاء 

.
ً
 ودوليــا

ً
وطنيــا

نشــر التقريــر اإلحصائــي األول حــول رصــد التقــدم علــى واقــع مؤشــرات التنميــة املســتدامة فــي فلســطين مــن واقــع البيانــات التــي تــم  	
تجميعهــا مــن املســوح الدوريــة واملتخصصــة إضافــة إلــى مــا تــم اشــتقاقه مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة للمؤسســات العامــة والخاصــة.

تحديــث معلومــات مصفوفــة املؤشــرات واملتغيــرات املتعلقــة بهــا بنــاء علــى االجتمــاع االخيــر للجنــة االحصائيــة فــي االمــم املتحــدة حيــث  	
 بــدل مــن 

ً
خــرج هــذا االجتمــاع باملؤشــرات والبيانــات الوصفيــة النهائيــة، ليصبــح مجمــوع مؤشــرات التنميــة املســتدامة 247 مؤشــرا

244 مؤشــر.

	 HLG- 2030 مشــاركة الجهــاز فــي اجتماعــات الفريــق عالــي املســتوى للشــراكة والتعــاون وبنــاء القــدرات حــول التنميــة املســتدامة
.PCCB

مشــاركة الجهــاز فــي فعاليــات الــدورة االفتراضيــة مــن منتــدى األمــم املتحــدة العالمــي للبيانــات، تمهيــدا للــدورة املباشــرة التــي ســوف  	
تنعقــد فــي بيــرن سويســرا 2021.

املؤشــرات  	 هــذه  باســتمارات  وتزويدهــم  املســتدامة  التنميــة  الراعيــة ملؤشــرات  الدوليــة  الــوكاالت واملؤسســات  مــع  التواصــل 
واالحتياجــات املرتبطــة بهــا بمــا فيــه الجوانــب التقنيــة واملنهجيــة. 

 مشاركة عدد من موظفي الجهاز في األنشطة االحصائية التي تنظمها املؤسسات الدولية خاصة وكاالت االمم املتحدة وفي مقدمتها  	
شــعبة االحصــاء وكذلــك االقليميــة وأبرزهــا اللجنــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لــدول غــرب اســيا التابعــة لالمــم املتحــدة وجامعــة 
الــدول العربيــة ومركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســالمية )SESRIC(، بمــا يشــمل ورش 
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العمــل واالجتماعــات الثنائيــة أو الجماعيــة حــول تطــورات العمــل فــي مجــال توفيــر بيانــات مؤشــرات التنميــة املســتدامة ومناقشــة 
قضايــا تقنيــة هامــة. حيــث كان تركيــز اســتخدام التقنيــات لحديثــة فــي التواصــل عــن بعــد لعقــد االجتماعــات واملتابعــات املطلوبــة. 

مشــاركة الجهــاز فــي اجتماعــات الفريــق الوطنــي واللجنــة التوجيهيــة ومجموعــات العمــل الخاصــة باهــداف التنميــة املســتدامة مــن  	
خــالل الخبــراء االحصائييــن وكذلــك عقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع مكونــات النظــام اإلحصائــي الوطنــي بهــدف التشــبيك وتعزيــز 
أواصــر العمــل مــن أجــل توفيــر الحــد األق�شــى مــن البيانــات املتاحــة مــن الســجالت اإلداريــة ملؤشــرات التنميــة املســتدامة. هــذه 

االجتماعــات كان جــزءا منهــا مباشــرة ومنهــا افتراضيــة تجاوبــا مــع اجــراءات الســالمة التــي فرضتهــا ظــروف جائحــة كورونــا.

3.3 الجودة

يولــي الجهــاز منــذ تأسيســه أهميــة كبيــرة لجــودة البيانــات وإدارة الجــودة، ويضعهــا علــى رأس أولوياتــه بهــدف تعزيــز الجــودة فــي مختلــف 
جوانــب العمــل، بحيــث يســاعد بشــكل دائــم فــي تحقيــق أفضــل النتائــج علــى الصعيديــن املحلــي والدولــي، وفــي هــذا الســياق، قــام الجهــاز 

خــالل العــام 2020 بتنفيــذ سلســلة مــن األنشــطة واإلجــراءات لضمــان الجــودة وإدارتهــا:

جانب من ورشة عمل اطالق قاعدة البيانات التفاعلية ملؤشرات التنمية املستدامة 2030
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1.3.3 جودة البيانات

إعــداد تقاريــر خاصــة بجــودة عمليــات وبيانــات بعــض املســوح اإلحصائيــة، وبمــا يتناغــم مــع النمــوذج املعيــاري لتخطيــط وتنفيــذ  	
.)GSBPM( مشــروع إحصائــي

املتابعــة علــى تطبيــق النمــوذج املعيــاري لتخطيــط وتنفيــذ مشــروع إحصائــي )GSBPM Ver 4( لهــذا العــام علــى بعــض املشــاريع  	
اإلحصائيــة، وبــدء التحضيــر لتطبيــق النمــوذج األحــدث )GSBPM Ver 5.1( فــي العــام 2021، بعــد أن تــم دراســته وترجمتــه وإعــداد 

مقتــرح العتمــاده.

متابعــة التحضيــرات لوضــع آليــة تطبيــق اإلطــار الوطنــي لضمــان الجــودة والبيانــات الوصفيــة باالعتمــاد علــى املعاييــر الدوليــة وبمــا  	
يراعــي الخصوصيــة الفلســطينية داخــل مكونــات النظــام اإلحصائــي الوطني/الرســمي.

تنفيــذ التقييــم الذاتــي ملــدراء املشــاريع، واعــداد اســتمارة اضافيــة مــع اســتمارة التقييــم الذاتــي لدراســة اثــر اســتخدام الهاتــف لجمــع  	
البيانــات.

ISO:9001 ملتطلبات املواصفة 
ً
2.3.3 نظام إدارة الجودة وفقا

العمل على التطوير والتحسين املستمر لنظام إدارة الجودة. 	

إعداد وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي للعام 2020، بما يشمل إجراءات نظام إدارة الجودة. 	

اغالق حاالت عدم املطابقة وتنفيذ املالحظات التصحيحية والتطويرية الناتجة عن تدقيق 2019 ويشمل ذلك تحديث وتعديل  	
االجراءات بما يتناسب مع مستجدات العمل.

العمل على تجهيز ملحق بمؤشرات لقياس سرعة استجابة الجهاز للتغير في ظل االزمات، وذلك بسبب ما استجد من ازمة كورونا  	
خالل هذا العام، ولالستفادة من التجربة للعمل على تهيئة الجهاز للتجاوب مع االزمات وأي حالة طارئة.

)EFQM( 3.3.3 نموذج التميز األوروبي

بهــدف البنــاء علــى إنجــازات الجهــاز التــي تحققــت بالحصــول علــى شــهادة ملتزمــون بالتميــز )C2E( فــي العــام 2017، ولضمــان قيــام الجهــاز 
باالســتثمار األمثــل فــي مزايــا وفوائــد نمــوذج التميــز األوروبــي فــي مختلــف مراحلــه ودرجاتــه؛ فقــد تــم تقييــم الوضــع الراهــن وفحــص جــدوى 
وإمكانيــة االنتقــال ملرحلــة معروفــون بالتميــز)R4E( مــن خــالل تحديــد النتائــج املرجــوة، ومتطلبــات االنتقــال، ومــن ثــم إعــداد خطــة عمــل 
وجــدول زمنــي لتنفيــذ ذلــك، وقــد شــهد العــام 2020 اســتقدام بعثــة فنيــة لدراســة وتقييــم الوضــع الراهــن بالجهــاز وجــدوى الحصــول 
 بســبب جائحــة كورونــا؛ فقــد تــم 

ً
علــى مســتوى أعلــى بمــا فــي ذلــك شــهادة معروفــون بالتميــز R4E، ونظــرا لتعــذر حضــور البعثــة وجاهيــا

تجزئــة البعثــة الــى عــدة انشــطة تــم تنفيــذ جــزء منهــا عــن ُبعــد مــع خبــراء مــن االحصــاء الفلنــدي وذلــك ملــدة أربعــة أيــام خــالل الفتــرة 19-
2020/10/22، فــي حيــن تقــرر تأجيــل الجــزء اآلخــر مــن االنشــطة للعــام القــادم، لضمــان قــدوم البعثــة للجهــاز.

EFQM جانب من اللقاء االفترا�سي مع البعثة الفنية لنموذج التميز االوروبي
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4.3 استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات

واصــل الجهــاز جهــوده خــالل العــام 2020 فــي مواكبــة التطــورات العامليــة فــي مجــال جمــع البيانــات، ال ســيما فــي ظــل تف�شــي جائحــة كورونــا 
وإعالن حالة الطوارئ ومنع تنقل املوظفين الى أماكن عملهم، والتوجه للعمل عن بعد، االمر الذي تتطلب تطوير وتعزيز البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات في الجهاز لتتواءم مع متطلبات املرحلة، وفي ذات السياق، فقد تم اللجوء الى استخدام الهاتف في التواصل مع 
املبحوثيــن وجمــع بيانــات بعــض املســوح الهامــة والدوريــة كمســح القــوى العاملــة واالســعار، وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى دوريــة توفيرهــا 
لصنــاع القــرار لتســليط الضــوء علــى أثــر االزمــة علــى مختلــف القطاعــات املختلفــة، وكذلــك مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 

لالســر الفلســطينية ومســوح أثــر كوفيــد- 19 علــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســر وعلــى املنشــآت االقتصاديــة.

5.3 البيانات املفتوحة

واصل الجهاز خالل العام 2020 جهوده في تنفيذ خطة العمل الهادفة الى تحسين تقييم وترتيب دولة فلسطين ضمن التقرير السنوي 
ملنظمــة البيانــات املفتوحــة )Open Data Inventory )ODIN ، وذلــك مــن خــالل تطبيــق معاييــر االنفتــاح العامليــة ومعاييــر شــمولية 
وتغطيــة البيانــات والتــي أوصــت بهــا منظمــة البيانــات املفتوحــة، وقــام الجهــاز بالتنســيق مــع مصــادر البيانــات املختلفــة لتطبيــق معاييــر 
 لتقريــر املنظمــة للعــام 2020، فقــد 

ً
االنفتــاح والشــمولية وتغطيــة املؤشــرات والبيانــات االحصائيــة غيــر املتوفــرة للعــام 2018، ووفقــا

 وقفــزة نوعيــة باملقارنــة مــع العــام 2018 ســواًء علــى صعيــد الترتيــب العالمــي أو االنفتــاح والتغطيــة، وذلــك 
ً
 كبيــرا

ً
حققــت فلســطين انجــازا

علــى النحــو االتــي:

الترتيب العاملي. 1

حصلــت دولــة فلســطين علــى الترتيــب )20( مــن أصــل )187( دولــة علــى مســتوى العالــم، وعلــى الترتيــب الثالــث علــى مســتوى دول غــرب 
آســيا، مقارنــة بالعــام 2018، إذ حصلــت فلســطين علــى الترتيــب )50( مــن أصــل )178( دولــة.

التغطية واالنفتاح . 2

حصلت دولة فلسطين على عالمة %72 كمعدل اجمالي )%68 في موضوع التغطية و %75 في موضوع انفتاح البيانات(، مقارنة بالعام 
2018، إذ حصلت فلسطين على العالمة )56(  كمعدل اجمالي ) %52 في موضوع التغطية، و%60 في موضوع انفتاح البيانات(
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Summary of Results

The Open Data Inventory (ODIN) measures how complete a country’s statistical o�erings are and whether their data meet international

standards of openness. Palest ine ranks 20th in  the Open Data Inv entory  2020 Palest ine ranks 20th in  the Open Data Inv entory  2020 w ith an ov eral l  score of  72.  w ith an ov eral l  score of  72.  The overall score is a

combination of a data coverage subscore of 68 and a data openness subscore of 75.

7272
ODI N SCOREODI N SCORE

PalestinePalestine

20th20th
GLOBAL RANKGLOBAL RANK

OUT OF 187 6868
COVERAGE SCORECOVERAGE SCORE

OUT OF 100 7575
OPENNESS SCOREOPENNESS SCORE

OUT OF 100

Category Scores

Population & vital statistics 70 70 70

Education facilities 80 60 70

Education outcomes 40 80 60

Health facilities 50 70 60

Health outcomes 40 60 50

Reproductive health 60 70 65

Food security & nutrition 63 70 67

Gender statistics 50 80 65

Crime & justice 70 70 70

Poverty & income 70 80 75

Social Statistics subscoreSocial Statistics subscore 5959 7171 6565

National accounts 100 80 89

Labor 80 70 75

Price indexes 88 80 83

Government finance 75 80 78

Money & banking 50 50 50

International trade 50 90 75

Balance of payments 100 90 94

Economic Statistics subscoreEconomic Statistics subscore 7979 7777 7878

Agriculture & Land Use 60 70 65

Resource use 63 80 72

Energy 100 80 88

Pollution 75 90 83

Built environment 60 70 65

Env ironment subscoreEnv ironment subscore 6969 7878 7474

All Categor iesAll Categor ies 6868 7575 7272

Last updated: December 2, 2020

Data CategoryData Category CoverageCoverage OpennessOpenness    Overall      Overall   

100

82

62

42

22

11

0

Rankings

Co verageCo verage Opennes sOpennes s Overal lOveral l

G lo balG lo bal

OUT OF 187

1 4 t h1 4 t h 2 9 t h2 9 t h 2 0 t h2 0 t h

Wes t ern  As iaWes t ern  As ia

OUT OF 18

1 s t1 s t 3 rd3 rd 3 rd3 rd

Understanding the Scores

Each category receives a coverage and openness score. Coverage scores are based on

five coverage elements* and openness scores are based on five openness elements.

Overall scores are an average of all 10 criteria.

Score  100Score  100
Data in this category fulfill all ODIN coverage/openness
criteria.

Scores 81-99Scores 81-99
Data in this category fulfill most ODIN
coverage/openness criteria.

Scores 61-80Scores 61-80
Data in this category fulfill many ODIN
coverage/openness criteria, but some important gaps
remain.

Scores 41-60Scores 41-60
Data in this category fulfill some ODIN
coverage/openness criteria, but many important gaps
remain.

Scores 21-40Scores 21-40
Data in this category fulfill some ODIN
coverage/openness criteria, but many important gaps
remain.

Scores 1-20Scores 1-20
Data in this category fulfill few ODIN coverage/openness
criteria and there are significant gaps.

Score  0Score  0
Not enough data were published to meet the minimum
threshold to receive a score.

*Some categories are only scored on 3 or 4 coverage criteria. View the coverage tab for

more information.

Country Updates

This country has not submitted an official response to their

assessment.

Lat es t  NewsLat es t  News

There are currently no updates. Submit news here

OPEN DATA INVENTORY 2020/21 1 of 5

ODIN 2020/21 Profile: Palestine

نتائج ترتيب فلسطين في تقرير منظمة البيانات املفتوحة للعام 2020
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الفصل الرابع
 التشبيك وتعزيز العالقات

المحلية واإلقليمية والدولية
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الفصل الرابع
التشبيك وتعزيز العالقات المحلية واإلقليمية والدولية

1.4 مذكرات التفاهم واالتفاقيات

وقــع الجهــاز خــالل العــام 2020 )4( مذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات وهيئــات محليــة بهــدف تعزيــز التعــاون فــي مجــاالت متنوعــة، وذلــك علــى 
النحــو اآلتــي:

مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد لتعزيز التعاون وتبادل البيانات وتعزيز السجالت اإلدارية واالستراتيجية بالقطاعات.. 	

مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن وزارة الداخليــة ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لتعزيــز نظــام الربــط البينــي للمؤسســات . 	
الحكوميــة وتعزيــز أمــن البيانــات.

مذكرة تفاهم مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتعزيز وتطوير اإلعالم اإلحصائي خاصة في مجال االقتصاد.. 	

مذكرة تفاهم مع جامعة النجاح الوطنية في مجال أهداف التنمية املستدامة.. 	

كذلك تم توقيع )15( اتفاقية وخطة عمل مع مؤسســات محلية ومنظمات دولية بهدف دعم تنفيذ عدد من املشــاريع واألنشــطة 
خــالل العــام 2020 فــي مجــاالت مختلفــة، وذلــك علــى النحو األتي:

اتفاقية وزارة العمل والوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ( بشـأن بناء مراصد سوق العمل في عدة محافظات في فلسطين.. 1
اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية االمريكية بشأن إطالق برنامج بكالوريوس مشترك في االحصاء وعلم البيانات.. 2
اتفاقية مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة )UN-Women( في مجال تعزيز انتاج ونشر إحصاءات النوع . 3

االجتماعي والعمل على تعميم مراعاة املنظور الجنساني في جميع األنشطة اإلحصائية ضمن النظام اإلحصائي الوطني
خطة عمل مع صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( لعام 2020.. 4
اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي )WFP( واتحاد لجان العمل الزراعي )UAWC( لدعم تنفيذ مشروع مسح الظروف االجتماعية . 5

واالقتصادية في فلسطين.
خطــة عمــل مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )UNICEF( لعــام 2020 لدعــم عــدة أنشــطة مــن ضمنهــا دعــم تنفيــذ دراســة تحليليــة . 6

مــن واقــع بيانــات التعــداد العــام حــول خصائــص االفــراد ذوي االعاقــة.
اتفاقيــة مــع منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي )OECD PARIS21( لدعــم اعــداد ونشــر االســتراتيجية الوطنيــة لالحصــاءات . 7

الرســمية 2026-2022.
اتفاقية عدد )3( مع برنامج األمم املتحدة ملساعدة الشعب الفلسطيني )UNDP( لدعم تنفيذ مسح تعزيز سيادة القانون ودعم . 8

تنفيــذ مشــروع مســح أثــر كوفيــد- 19 علــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســر الفلســطينية اضافــة الــى دعــم تنفيــذ املرحلــة 
الثانيــة مــن مســح القــوى العاملــة لخريجــي برنامــج الفاخــورة.

 مذكرة التفاهم بين الجهاز ووزارة الداخلية ووزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات

مذكرة تفاهم بين الجهاز  والجامعة العربية االمريكية 
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اتفاقيــة عــدد )2( مــع البنــك الدولــي لدعــم تنفيــذ مشــروع مســح أثــر كوفيــد- 19 علــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى األســر . 9
الفلســطينية وعلــى املنشــآت االقتصاديــة الفلســطينية.

اتفاقية مع مؤسسة مراقب التجارة الخارجية )TDM( لتبادل بيانات التجارة الخارجية.. 10
اتفاقيــة عــدد )2( مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( لدعــم تنفيــذ كل مــن مســح أثــر كوفيــد- 19 علــى املنشــآت االقتصاديــة . 11

الفلســطينية، اضافــة لدعــم تطويــر قطــاع الزراعــة مــن خــالل دعــم تطويــر القطــاع الزراعــي ولتنفيــذ التعــداد الزراعــي فــي محافظــة 
طولكــرم.

ويوضح الجدول اآلتي عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجهاز مع مختلف الجهات خالل الفترة 2020-2015.

201520162017201820192020

262424313119

2.4 تعزيز قدرات النظام اإلحصائي الوطني

 مــن دور الجهــاز فــي تعزيــز وتطويــر قــدرات العامليــن فــي الوحــدات اإلحصائيــة فــي الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة باعتبــاره الركــن 
ً
انطالقــا

األسا�شي من أركان النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، نظم الجهاز خالل العام 2020 ما مجموعه )6( دورات تدريبية، شارك فيها 
 مــن العامليــن واملنتســبين ملؤسســات النظــام االحصائــي الوطنــي، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

ً
)117( متدربــا

دورة تدريبية حول برنامج SPSS والعينات وجمع البيانات وتصميم االستمارة، شارك فيها )21( متدرب.. 1
دورة تدريبيــة حــول كتابــة التقاريــر االحصائيــة، قيــاس اســتطالع الــراي، والتحليــل االحصائــي باســتخدام SPSS، شــارك فيهــا )19( . 2

متــدرب.
دورتان تدريبيتان حول التحليل االحصائي باستخدام برنامج SPSS، شارك فيها )28( متدرب.. 3
دورة تدريبية حول املجال االقتصادي للصحفيين االقتصاديين، شارك فيها )9( متدربين.. 4
برنامج فكر وتعلم علم البيانات، شارك فيه )40( متدرب ضمن الشراكة مع الجامعة العربية االمريكية.. 5
التدريب أثناء العمل لعدد )6( طالب من طلبة الجامعات على مواضيع إدارية وفنية متنوعة.. 6

تنفيذ محاضرة في الجامعة العربية االمريكية حول نظم املعلومات الجغرافية.. 7

ويوضح الجدول اآلتي عدد األنشطة التدريبية التي استهدفت العاملين في النظام اإلحصائي الوطني خالل الفترة 2020-2015.

201520162017201820192020

78510106

جانب من دورة تدريبية لصالح جامعة فلسطين االهلية حول التحليل جانب من دورة تدريبية ملجموعة من الصحفيين االقتصاديين
  SPSS االحصائي املتقدم باستخدام
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3.4 حوار املنتجين واملستخدمين

 قنــاة اتصــال وتنســيق دائمــة مــع املســتخدمين 
ً
يشــكل برنامــج حــوار املنتجيــن واملســتخدمين الــذي يحــرص الجهــاز علــى تنفيــذه ســنويا

 متعددة، منها ورش العمل واالجتماعات املتخصصة التي تهدف الى مناقشة مؤشرات 
ً
للبيانات االحصائية، ويأخذ هذا البرنامج أشكاال

بعــض املســوح بهــدف الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن املســتخدمين واملســتفيدين بشــأن مؤشــراتها لضمــان تلبيــة احتياجاتهــم، إضافــة 
الى املؤتمرات التي يتم من خاللها االعالن عن نتائج بعض املسوح النوعية والهامة. وفي هذا السياق، نفذ الجهاز )7( ورش عمل خالل 
 للظــروف التــي ســادت خــالل العــام علــى أثــر 

ً
العــام 2020 حــول مواضيــع احصائيــة متنوعــة اقتصاديــة واجتماعيــة وجغرافيــة، ونظــرا

تف�شي جائحة كورونا، تم تنفيذ )4( ورش عمل منها عن بعد باستخدام تقنية Zoom، إضافة الى عقد ما يزيد عن )300( اجتماع على 
املســتوى املحلــي واالقليمــي والدولــي بشــكل وجاهــي وافترا�شــي.

4.4 اإلحصاء واإلعالم

تربــط الجهــاز بوســائل اإلعــالم بمختلــف أنواعهــا عالقــة 
الترويــج  فــي  الهــام  لدورهــا   

ً
نظــرا ومميــزة،  وطيــدة 

لإلحصــاءات ورفــع الوعــي بأهميتهــا وتعزيز اســتخدامها، 
وتشــكل وســائل االعــالم حلقــة الوصــل بيــن االحصــاء 
والبيئــة املحيطــة، كمــا تعــد مــن أبــرز املســتخدمين 
الرســالة  تنــاول  خــالل  مــن  االحصائيــة  للبيانــات 
الجهــاز  ينتجهــا  التــي  االحصائيــة  لالرقــام  االعالميــة 

فــي شــتى املجــاالت، ويحــرص الجهــاز باســتمرار علــى مــد 
جســور التواصــل مــع وســائل اإلعــالم، وذلــك مــن خــالل 
التغطية املباشرة لفعاليات وأنشطة الجهاز املختلفة، 
اللقــاءات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة واألخبــار الصحفيــة 

 
ً
بالصحــف املحليــة واملواقــع االلكترونيــة، وفــي هــذا اإلطــار، فقــد تناولــت وســائل اإلعــالم خــالل العــام 2020 مــا يقــارب مــن )130( بيانــا

 مع موظفي الجهاز تناولت 
ً
 وتلفزيونيا

ً
 خاصة بأنشــطة الجهاز املختلفة، كما تم الترتيب ملا يقارب من )300( لقاًء إذاعيا

ً
 صحافيا

ً
وخبرا

متنوعــة. إحصائيــة  جوانــب 

5.4 البعثات الفنية

بهدف مواكبة أحدث التطورات العاملية في مختلف املجاالت اإلحصائية، 
نفــذ الجهــاز خــالل العــام 2020 )6( بعثــات فنيــة منهــا )2( بعثــة نفــذت 

، و)4( بعثــات تــم تنفيذهــا عــن بعــد، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
ً
وجاهيــا

بعثة فنية حول مؤشرات التنمية املستدامة SDGs )وجاهية(- 
املدخــالت -  جــداول  حــول  القوميــة  للحســابات  فنيــة  بعثــة 

بعــد( )عــن  واملخرجــات 
 - Institutional National بعثــة فنيــة حــول الحســابات القوميــة

Account )عــن بعــد(
بعثة فنية حول نموذج التميز األوروبي EFQM )عن بعد(- 
بعثة فنية حول العمل غير مدفوع األجر )عن بعد(- 
بعثــة فنيــة ملراجعــة دراســات التعــداد إلضافــة منظــور النــوع - 

)وجاهيــة( تقييمــي  تقريــر  واعــداد  االجتماعــي، 

جانب من لقاءات صحفية مع موظفي الجهاز

جانب من بعثة فنية حول مؤشرات التنمية املستدامة
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ويوضح الجدول اآلتي عدد البعثات الفنية التي نفذها الجهاز خالل السنوات 2015-2020 في مختلف املجاالت.

201520162017201820192020

86812176

6.4 مجموعة التمويل الرئيسية

تشــكل املمثليــة النرويجيــة فــي فلســطين املمــول الوحيــد لبرنامــج عمــل 
الجهاز الرئي�شي ضمن مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، هذا وقد 
تم توقيع اتفاقية دعم الجهاز مع املمثلية النرويجية في أيار 2018، 
لدعــم برنامــج عمــل الجهــاز للســنوات 2018-2020 ومــن ثــم توقيــع 
ملحق بهذه االتفاقية بشأن دعم تنفيذ مشروع الطاقة املتجددة 
فــي الجهــاز، كمــا تــم عقــد االجتماعــات الســنوية ونصــف الســنوية 
بصــورة منتظمــة خــالل فتــرة التعاقــد، اضافــة الــى عقــد العديــد مــن 

االجتماعــات الفنيــة لنقــاش التقاريــر الفنيــة واملاليــة، وتجدر االشــارة 
الــى وجــود جهــات مانحــة آخــرى تتولــى دعــم وتميــل مشــاريع محــددة.

جانب من االجتماع مع املانحين

جانب من بعثة فنية حول مؤشرات التنمية املستدامة

جانب من بعثة فنية حول الحسابات القومية
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7.4 مسح ر�سى املستخدمين

 إلنتــاج أرقــام إحصائيــة ذات جــودة عاليــة تلبــي احتياجــات املســتخدمين, ولتحقيــق ذلــك الهــدف يعمــل الجهــاز علــى 
ً
يســعى الجهــاز دومــا

تنفيــذ مســح ر�شــى املســتخدمين بصــورة دوريــة، يســتهدف مــن خاللــه جميــع مســتخدمي البيانــات والخدمــات اإلحصائيــة الصــادرة مــن 
 أو مؤسســات أو مســتخدمين للصفحــة اإللكترونيــة، حيــث يتــم قيــاس مــدى ر�شــى املســتخدمين عــن البيانــات 

ً
الجهــاز ســواء كانــوا أفــرادا

والخدمات اإلحصائية الصادرة من الجهاز وجودتها، ومدى تحقيقها ملتطلبات املستخدمين؛ ليتمكن الجهاز من إجراء مراجعة شاملة 
 لدوريــة املســح والتــي تشــير لتنفيــذ املســح كل 3 

ً
لعملــه وخططــه املســتقبلية، ممــا يســاعد فــي تلبيــة حاجــات املجتمــع الفلســطيني، ونظــرا

، وصــوال الــى تجهيــز تقريــر املســح.
ً
ســنوات، تــم البــدء بتنفيــذ مســح ر�شــى املســتخدمين 2019 للــدورة السادســة وجمــع بياناتــه إلكترونيــا

تــم تنفيــذ املســح مــن خــالل شــركة خبــراء اإلدارة االســتراتيجية والتخطيــط )PLAN(، مــن خــالل اســتمارة الكترونيــة باســتخدام 
برنامــج GIZMO، وقــد جــاءت أبــرز نتائــج املســح علــى النحــو اآلتــي:

فيمــا يخــص العالقــة مــع الجهــاز فقــد كان »الفيــس بــوك« هــو املوقــع املفضــل مــن قبــل غالبيــة املســتخدمين للتواصــل مــع الجهــاز  	
وبنســبة تقــارب 84%.

ما يقارب من نصف املستخدمين يفضلون الحصول على البيانات أو الخدمات التي يقدمها الجهاز من خالل املوقع االلكتروني،  	
بينمــا يفضــل أكثــر مــن ثلثهــم الحصــول عليهــا مــن خــالل البريد االلكتروني.  

فــي جانــب الغــرض مــن االســتخدام، كانــت النســبة األعلــى فــي اســتخدام بيانــات الجهــاز ألغــراض األبحــاث والدراســات لكافــة  	
.
ً
 ثــم ألغــراض اتخــاذ القــرارات %31 تقريبــا

ً
، تلتهــا ألغــراض التخطيــط %34 تقريبــا

ً
املســتخدمين %85 تقريبــا

في جانب أفضلية مصادر البيانات، فقد تصّدر الجهاز االفضلية كمصدر من مصادر البيانات لألفراد واملؤسســات بنســبة تقارب  	
%91، وحوالــي %92 علــى التوالــي. حيــث تشــير النتائــج إلــى أن الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة واملؤسســات الخاصــة تفضــل بشــكل 

شــبه كامــل بيانــات الجهــاز كمصــدر للبيانــات.

علــى صعيــد الر�شــى العــام فقــد بلغــت نســبة الر�شــى العــام لجميــع املســتخدمين عــن البيانــات والخدمــات االحصائيــة التــي يقدمهــا  	
الجهــاز مــا يقــارب %87، حيــث كانــت أعلــى نســبة للمؤسســات بنســبة قاربــت %98، يليهــا األفــراد كان رضاهــم حوالــي %93، ثــم 

مســتخدمي الصفحــة االلكترونيــة بنســبة 81%. 

بلغــت نســبة الر�شــى العــام عــن جــودة الخدمــات اإلحصائيــة التــي يقدمهــا الجهــاز مــا يقــارب %82 لــدى مســتخدمي الصفحــة  	
اإللكترونيــة.

بشكل عام كان األفراد أكثر ر�شى من املؤسسات عن جودة عدد من املنتجات االحصائية التي يقدمها الجهاز، ثم يأتي مستخدمي  	
الصفحة االلكترونية في املرتبة الثالثة.

بلــغ متوســط الر�شــى لجميــع املســتخدمين عــن املوقــع االلكترونــي الرســمي للجهــاز حوالــي %74، حيــث كانــت أعالهــا للمؤسســات  	
بنســبة تقــارب %82، يليهــا األفــراد بنســبة تقــارب %78 ثــم مســتخدمي الصفحــة االلكترونيــة بنســبة 71%. 

بلــغ متوســط ر�شــى املســتخدمين مــن األفــراد واملؤسســات عــن موقــع الجهــاز علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بحســب بنــود محــددة  	
%82 لألفــراد وحوالــي %80 للمؤسســات وحوالــي %70 ملســتخدمي الصفحــة االلكترونيــة.

بلغ متوسط ر�شى املستخدمين من األفراد عن قسم خدمات الجمهور بحسب بنود محددة ما يقارب %86، فيما بلغ للمؤسسات  	
حوالي 87%. 

أظهرت النتائج أن متوسط ر�شى األفراد واملؤسسات عن ورش العمل واملؤتمرات والندوات، وفقا لبنود محددة ما يقارب 76%  	
و%88 علــى التوالــي.  

اشارت النتائج الى أن متوسط الر�شى عن البيانات الصحفية التي يصدرها الجهاز حسب بنود محددة للمستخدمين من األفراد  	
 على التوالي.

ً
واملؤسسات حوالي %84 و%86 تقريبا

تبيــن أن الر�شــى عــن التقاريــر اإلحصائيــة التــي يصدرهــا الجهــاز حســب بنــود محــددة للمســتخدمين مــن األفــراد واملؤسســات قــد بلــغ  	
مــا يقــارب %88 لــكل منهمــا.



التقرير السنوي  2020 36

الفصل الخامس
المسؤولية االجتماعية
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الفصل الخامس
المسؤولية االجتماعية

 مــن األنشــطة االجتماعيــة التــي تأتــي فــي ســياق تعزيــز التفاعــل مــع قضايــا املجتمــع املحلــي باعتبارهــا 
ً
نفــذ الجهــاز خــالل العــام 2020 عــددا

 ال يتجــزأ مــن املهــام الرئيســية التــي يقــوم بهــا الجهــاز.
ً
جــزءا

1.5 حملة التبرع بالدم

 من حمالت التبرع بالدم لصالح العديد من املر�شى؛ سواء من أقارب املوظفين، أو من املواطنين 
ً
نّفذ الجهاز، خالل العام 2020، عددا

عامة، وذلك في العديد من املستشفيات واملراكز الصحية.

2.5 التفاعل مع القضايا الوطنية

شــارك الجهاز، خالل العام 2020، بعدد من األنشــطة والفعاليات الوطنية التي تم تنظيمها في ســياق التفاعل مع القضايا التي تمس 
الشــعب الفلســطيني في شــتى املجاالت.

ويبين الجدول اآلتي عدد األنشطة والفعاليات التي نفذها الجهاز في إطار املسؤولية االجتماعية خالل الفترة 2020-2015.

201520162017201820192020

732685
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الفصل السادس
حصاد العام 2020
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الفصل السادس
حصـاد العـام 2020

1.6 الرزنامة اإلحصائية

، موزعة على النحو اآلتي:
ً
تضمنت الرزنامة اإلحصائية للعام 2020 )140( مخرجا

وفيما يلي توزيع هذه املخرجات حسب املواضيع الرئيسية:

على صعيد االلتزام بإصدار املخرجات بمواعيدها املحددة، فقد تم:

140
مخرج

بلغــت نســبة االلتــزام  لهــذه املعطيــات، فقــد   
ً
ووفقــا

مواعيدهــا  وفــق  اإلحصائيــة  املخرجــات  بإصــدار 
:2020 للعــام  اإلحصائيــة  الرزنامــة  علــى  املحــددة 

)%96.4( 

)106(
ً
 صحافيا

ً
 بيانا

إنجاز )135( مخرج 
بموعدها املحدد

إلغاء )5( مخرجات 
 لتأجيل عدد 

ً
استنادا

من املشاريع اإلحصائية 
للعامين 2021 و2022 
بسبب جائحة كورونا

)24(
ً
 إحصائيا

ً
 تقريرا

)10(
 تأهيل بيانات 

لالستخدام العام

ُيضاف الى ذلك عدد من التقارير 
والدراســات التــي لــم تكــن مدرجــة 

على الرزنامة االحصائية.

)97(
 اإلحصاءات 
االقتصادية

)24(
 اإلحصاءات 
 االجتماعية 
والسكانية

)9(
 اإلحصاءات 

الجغرافية

)4(
 السجالت واملراقبة 

اإلحصائية

)5(
 التعدادات

)1(
 بيان صحفي خاص 

بمناسبة اليوم 
العاملي لإلحصاء
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2.6 املسوح امليدانية

فــي ظــل الظــروف املرتبطــة بتف�شــي جائحــة كورونــا، وتأثيرهــا علــى عمليــة جمــع البيانــات االحصائيــة مــن امليــدان، أعــاد الجهــاز النظــر فــي 
البرنامــج االحصائــي للعــام 2020، وقــام بتأجيل/الغــاء بعــض املشــاريع، وتنفيــذ البعــض اآلخــر باســتخدام الهاتــف حيثمــا أمكــن، وذلــك 
 فــي كل مــن الضفــة 

ً
 إحصائيــا

ً
 مــع االجــراءات الوقائيــة، وفــي هــذا الســياق، نفــذ الجهــاز خــالل العــام 2020 مــا مجموعــه )28( مســحا

ً
تماشــيا

 ضمن الخطة للعام 2020، و)4( مسوح فقط من خارج الخطة منها اثنان حول قياس أثر كورونا 
ً
الغربية وقطاع غزة، منها )24( مسحا

 منهــا باســتخدام أجهــزة التابلــت مــن خــالل املقابلــة الشــخصية أو 
ً
علــى األســر واملنشــآت االقتصاديــة، وقــد تــم جمــع بيانــات )15( مســحا

 مــن خــالل جمــع بياناتهــا عــن طريــق املقابلــة الشــخصية والتــي تقتصــر علــى املنشــآت 
ً
 منهــا ورقيــا

ً
الهاتــف، فــي حيــن تــم تنفيــذ )13( مســحا

الكبيــرة. 

3.6 التدريب والتأهيل

لقــد تأثــر تنفيــذ البرنامــج التدريبــي فــي الجهــاز للعــام 2020 بســبب جائحــة 
كورونــا، حيــث تــم تقليــص األنشــطة التدريبيــة الــى الحــد االدنــى، وتــم 
 باالجــراءات والبروتوكــوالت الصحيــة، 

ً
تنفيذهــا غالبيتهــا عــن بعــد التزامــا

وقــد شــهد العــام 2020 تنفيــذ االنشــطة التدريبيــة االتيــة وذلــك بهــدف 
تعزيــز وتطويــر قــدرات املوظفيــن فــي كثيــر مــن املجــاالت إلكســابهم الخبــرات 

واملهــارات الالزمــة لتطويــر العمــل:

جانب من األنشطة التدريبية على املسوح
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1.3.6 التدريب الداخلي

لم يتم تنفيذ أي دورة تدريبية داخلية هذا العام بسبب جائحة كورونا. 	

	 .
ً
)2( ندوة داخلية شارك فيها )23( موظفا

2.3.6 التدريب الوطني

التحق )12( موظف من الجهاز بـ )10( أنشطة على املستوى الوطني، موزعة كاآلتي:

)7( دورات تدريبية شارك فيها )8( موظفين. 	

)3( ورش عمل شارك فيهما )4( موظفين. 	

3.3.6 التدريب الخارجي

 من الجهاز بـ )18( نشاط خارجي. وقد تنوعت هذه األنشطة ما بين دورات تدريب )5(، اجتماعات )6(، ورش عمل 
ً
التحق )23( موظفا

)2(، مؤتمرات )4(، زيارات دراسية )1(.

4.3.6 البعثات الدراسية

استكمل الجهاز ابتعاث موظف واحد من موظفيه ملنحة البكالوريوس، وثالثة موظفين آخرين ملنحة املاجستير.

5.3.6 التدريب اإللكتروني عن بعد

 مــن الجهــاز فــي )121( نشــاط إلكترونــي عــن بعــد.  وقــد تنوعــت هــذه األنشــطة مــا بيــن دورات تدريــب )36(، نــدوات 
ً
شــارك )315( موظفــا

تدريبيــة )23(، اجتماعــات )24(، ورش عمــل )25(، مؤتمــرات )13(.

6.3.6 االستشارات الفنية

لم يتم ابتعاث أي من موظفي الجهاز لتقديم استشارات فنية هذا العام بسبب جائحة كورونا.

7.3.6 تدريب العاملين في املسوح االحصائية

االدارة واالشراف على تنفيذ )10( دورات تدريبية لفرق العمل امليداني للمسوح االحصائية.
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ويوضح الجدول اآلتي عدد األنشطة التدريبية التي نفذها الجهاز خالل الفترة من 2020-2015:

201520162017201820192020النشاط

7112750التدريب الداخلي

332933223410التدريب الوطني

9258139938418التدريب الخارجي

6317510121الكتروني عن بعد

243620االستشارات الفنية

674454البعثات الدراسية

2511670أوراق عمل في مؤتمرات محلية وخارجية

4.6 زوار الجهاز

برغــم الظــروف واإلجــراءات املرتبطــة بجائحــة كورونــا، اســتقبل الجهــاز 
 من الوفود والزوار بهدف بحث سبل ومجاالت التعاون 

ً
خالل العام عددا

املشــترك، حيــث تــم اســتقبال كل مــن ممثلــة فنلنــدا الجديــدة لــدى دولــة 
فلسطين، املمثلة الجديدة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف«، 
امللحق التجاري التركي، القنصل االيطالي العام، ممثل الحكومة الكندية، 

إضافــة الــى وفــود مــن اليونســكو، االســكوا، ووكالــة الغــوث.

زيارة ممثلة اليونسيفزيارة مدرسة بنات غزة ملقر الجهاز في غزة

زيارة القنصل االيطالي العام
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الفصل السابع
أسماء في سجل العطاء
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الفصل السابع
أسماء في سجل العطاء

لقــد شــهد العــام 2020 إحالــة الزميــالت والزمــالء اآلتيــة أســماؤهم علــى التقاعــد، وذلــك بعــد مســيرة عمــل طويلــة، حافلــة بالعطــاء 
واإلنجــاز، فــال بــد مــن كلمــة شــكر وملســة وفــاء لهــم.

سنة التقاعدسنة التعييناالسم

19872020منال أبو حمده

19862020مروان الشيخ

19992020يوسف االشقر

19992020مصطفى بني عودة

19862020محمد أبو حصيره

19902020عارف أبو القمبز

20012020سعيد دياب

وبهذه املناسبة، يتقدم الجهاز منهم بأسمى آيات الشكر والتقدير على جهدهم املخلص، وعملهم الدؤوب، 
ودورهم الكبير، ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور املؤسسة اإلحصائية الفلسطينية.

مروان الشيخمنال أبو حمدة

محمد أبو حصيره

يوسف االشقر

عارف أبو القمبز

مصطفى بني عودة

سعيد دياب
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الفصل الثامن
التوجهات اإلستراتيجية العامة 

للجهاز لألعوام 2022-2018

مأسسة وتطوير 
النظام اإلحصائي الوطني عن 

طريق تنظيم وتعزيز العمل بين الجهاز 
وباقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني 
لتوفير احتياجات املستخدمين وإيجاد 

عالقات شراكة مع املؤسسات الحكومية 
والجامعات ومراكز األبحاث.

تطوير بناء ومأسسة 
السجالت اإلدارية واملركزية 

عن طريق تطوير السجالت القائمة 
وتحديثها، وبناء سجالت جديدة بالتعاون مع 
املؤسسات املعنية وذلك بهدف زيادة االعتماد 
عليها في الحصول على البيانات، وتعزيز قدرات 

املؤسسات الوطنية في تطويرها ألغراض 
إحصائية لضمان التكامل بين السجالت 

اإلدارية وبرنامج الجهاز.

االستمرار  في 
االستجابة ملتطلبات 

العدالة والنوع االجتماعي 
في عملية إنتاج ونشر 

اإلحصاءات.

االستمرار  في 
إدماج املعايير الدولية 

لحقوق اإلنسان الواردة في 
املواثيق واملعاهدات الدولية 
ضمن اإلحصاءات املنتجة.

استمرار 
االلتزام بقياس مدى 
ر�شى املستخدمين.

بناء سجل 
أعمال إحصائي 
بالتعاون مع كافة 

الشركاء.
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تعزيز وتطوير 
القدرات الفنية واإلدارية نحو 

مزيد من الكفاءة والفاعلية، مع التركيز 
على تنمية قدرات القوى البشرية العاملة في 

مجال تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة وتعزيز 
الطواقم العاملة من حيث العدد واملعرفة، وتوفير 
البنى التكنولوجية الالزمة وذلك ملواجهة التحول 
املضطرد تجاه زيادة االعتمادية على هذا املجال 

من التصميم للنشر والتعامل مع التغذيات 
الراجعة من قبل املستخدمين.

تنويع أساليب نشر 
البيانات وسهولة الحصول 

عليها والعمل لزيادة استخدامها 
في كافة املجاالت وتعزيز وتطوير 
آليات وسياسات نشر وترويج 
البيانات اإلحصائية ملختلف 

شرائح املجتمع.
تطوير وتطبيق 

اإلطار الوطني لضمان 
تطبيق متطلبات الجودة 

بشكل عام وجودة اإلحصاءات 
بشكل خاص.

مواكبة الجهود 
الدولية واإلقليمية 

في إنتاج ورصد البيانات 
اإلحصائية حول مؤشرات 

التنمية املستدامة 
.2030

تطوير 
وتعزيز بناء نظام 

املراقبة اإلحصائي الوطني 
لتوفير قاعدة بيانات تشمل 

مؤشرات الخطة الوطنية بما 
فيها من مؤشرات التنمية 

املستدامة 2030.

االستمرار 
في تنفيذ التعدادات 

 
ً
في مختلف املجاالت وفقا

للمعايير الدولية واإلسناد الزمني 
لتنفيذها بالتعاون مع مكونات النظام 
اإلحصائي الوطني، واستغالل بيانات 

التعدادات في النشر وترويج 
البيانات.

االستمرار 
في استخدام وتطوير 

التقنيات الحديثة في جمع 
البيانات وتوفير قواعد البيانات 
اإلحصائية ألغراض التخطيط 

وصنع السياسات.

االستمرار 
بااللتزام بتوفير متطلبات 
املعايير الدولية الخاصة 
باملؤشرات اإلحصائية.

حوسبة 
اإلجراءات 

اإلدارية باستخدام 
تقنيات حديثة 

وآمنة.
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الفصل التاسع
اإلحصاء في صور

جانب من حفل تكريم اللجنة االستشارية ملسح العنف

جانب من ورشة عمل خاصة للجنة االستشارية ملسح مكس

 جانب من ورشة عمل مع بالتريد حول احصاءات الصادرات 2020 
وتنبؤات 2021

جانب من اجتماع  خاص بالبيانات املفتوحة مع جامعة بير زيت
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Introduction by the 
President of PCBS
It is my pleasure to present to you 
the annual report of the Palestinian 
Central Bureau of Statistics (PCBS) 
for the year 2020, in which we sum 
up the PCBS performance and 
achievements throughout 2020.

The year 2020 was an exceptional 
year by all measures; the COVID-19 
pandemic overshadowed everything 
surrounding us. PCBS and its programs 
were affected by the pandemic similar to 
other various institutions and sectors. This 
pushed PCBS to develop new working tools 
and methodologies to match the requirements 
of this phase as well as the restrictions and measures 
it imposes. This was necessary in order to guarantee 
adhering to publishing statistical data on time as specified in the Calendar 
of Statistics to provide decision makers with statistical data that reflect the impact of the 
crisis on various sectors. Regarding the adherence to the preventive measures undertaken by 
the government, the resulting lockdown of all districts and banning mobility, and the closing of 
institutions, PCBS adopted remote work. IT infrastructure has been developed and enhanced in 
a way that serves this purpose. Moreover, the statistical program was revisited with some surveys 
postponed, while other important periodic surveys were conducted such as the Labour Force 
Survey and the price-related surveys using mobile phones to collect data, in order to guarantee 
the issuance of the labour force, unemployment and consumer price indices on time as scheduled. 
In this context, PCBS has launched an online platform for COVID-19 pandemic including numerous 
indicators, interactive maps, pandemic-relevant data, deaths and recoveries (disaggregated by 
governorate and gender). It also includes data on the impact of current crisis on all segments of 
the Palestinian society and the economic losses resulting from it, as well as some manuals, leaflets, 
data and statistics related to the pandemic, published on both local and international levels. 

Furthermore, 2020 has witnessed the actual commencement of implementing the training 
program “Think and Learn: Data Science”, being one of the projects under the Data Science 
Initiative, which was launched during the Data Science Festival that took place on 20/10/2019. 
The program is an inclusive and free of charge training course targeting participants from different 
sectors with the aim of building and enhancing their capacities with a set of skills necessary to 
understand data science. The program was designed specifically for the State of Palestine based 
on an international program provided by Harvard University comprising of nine training courses 
that qualify participants to acquire an accredited vocational certificate in data science from PCBS 
and the Arab American University. The first phase of the training started during September 2020 
with the participation of (40) trainees and was scheduled to continue for six months. By the end of 
2020, the second group of trainees were selected. 
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Palestine celebrated with the rest of the countries of the world the World Statistics Day under 
the slogan “Connecting the World with Data We Can Trust”. This occasion comes in light of 
the challenges the whole world is facing in fighting the shared enemy of Coronavirus, to which 
countries of the world had allocated all capabilities and energies to fight. Providing and exchanging 
trusted data is probably the only protective shield in the hands of humanity against this hidden 
enemy. PCBS presented in figures, the most important statistical indicators in various fields and 
announced the launching of the autoreply system for responding to the inquiries of the visitors of 
the PCBS pages and Facebook Messenger. The system will provide direct interactive answers to 
the public around the clock, 24/7, in both Arabic and English.

The report also addresses the achievements accomplished throughout the year in terms of preparing 
the National Strategy for the Development of Official Data 2021-2025, the realized activities of 
the 2018-2022 Strategy, networking and strengthening local, regional and international relations, 
institutional development and capacity building, and social responsibility. Moreover, it displays 
the harvest of 2020 in terms of the Calendar of Statistics, field surveys, training and qualification 
activities, workshops and the PCBS visitors.

Finally, PCBS was keen on playing its role despite all challenges, to guarantee providing the 
decision makers with the most up-to-date statistical data necessary for developing plans, 
programs and interventions, especially those related to the COVID-19 pandemic. Such has gained 
PCBS the support and trust of the Palestinian leadership represented by H.E. President Mahmoud 
Abbas “Abu Mazin”, H.E. Prime Minister Dr. Mohammad Shtayyeh, the Advisory Council for 
Official Statistics, all ministries and governmental institutions, the private sector, international 
organizations, partners and donors. And we shall not forget the hidden soldiers; members of 
the statistical family who exhaust all their energies and capabilities to the realization of these 
accomplishments and their constant eagerness for the development, elevation and progress of 
the institution.

God is the Arbiter of Success,,,

Dr. Ola Awad
President of PCBS

January 2021
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Executive Summary
In nine chapters, PCBS Annual Report for 2020 reviews the key milestones and accomplishments 
realized on various levels, especially with how exceptional this year was due to the spread of 
COVID-19 pandemic. Chapter One is dedicated to highlighting the workflow in statistics during 
the pandemic in a way that guarantees PCBS commitment to provide data and outcomes in a 
timely manner according to its calendar in order to contribute to monitoring the impact of the 
pandemic on different sectors. It also covers the procedures that were taken, and the tools that 
were developed to keep up with global developments in the field of data collection during crises.
Chapter Two addresses the key and significant milestones witnessed in 2020, including bringing 
the Data Science Initiative into practice by conducting the training program “Think and Learn: 
Data Science” with the Arab American University. The program was implemented with the first 
group of trainees, and the second group’s selection was initiated. Similar to other countries 
around the world, Palestine celebrated the World Statistics Day on October 20th, 2020 under the 
slogan “Connecting the World with Data We Can Trust”. Given the circumstances and challenges 
the world is suffering while it faces the pandemic, and due to the need to exchange and provide 
trusted data as a means to facing and preventing this hidden enemy, the PCBS issued a statistical 
press release demonstrating figures on key statistical indicators in the State of Palestine. During 
the pandemic, PCBS developed several tools such as data collection via phone, launching a 
special website for COVID-19 pandemic, and designing an autoreply system to respond to 
the inquiries of the visitors of - pages and Facebook Messenger, to be available 24/7 in both 
languages, Arabic and English, in an interactive manner. Among the key milestones was also 
finalizing the preparations for implementing the Agricultural Census, 2021 project. Pilot census 
and its report were completed, applications and plans were developed, and the main census 
needs and requirements were identified. Due to the COVID-19 pandemic, the data collection 
phase was postponed until October 2021in accordance with a Cabinet issued decision. 
Chapter Three covers the aspects of institutional building and development on various levels, 
most importantly the preparation of the National Strategy for the Development of Official Statistics 
2021-2025 and the work progress in implementing the National Strategy for the Development of 
Official Statistics 2018-2022 on the level of strategic goals. In addition, it covers the Palestinian 
progress made in the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), providing and monitoring 
indicators, as well as some other issues such as Quality Management System and using modern 
technologies in data collection.
Chapter Four was dedicated to highlight partnership aspects, enhance local, regional and 
international relations through the agreements and MoUs signed by PCBS on local and 
international levels. Moreover, it covers the training activities implemented in the frame of building 
the capacities of the national statistical system among other aspects such as relationship with the 
media, technical delegations, PCBS Core Funding Group, in addition to the implantation of the 
User Satisfaction Survey. 
Chapter Five focuses on activities of social nature such as conducting the annual campaign 
«Donate Whatever Extra you have» for helping poor households, organizing blood donation 
campaigns, sport activities with the participation of PCBS employees and participating in different 
national activities and events. 
Chapter Six tackles “Harvest of 2020” from several aspects, most importantly the Calendar of 
Statistics, the rate of commitment to publishing statistical outputs on time, as well as field surveys, 
training activities that targeted the PCBS employees with rehabilitation and capacity building, 
workshops and conferences, in addition to the Arab and Foreign figures and delegations visiting 
PCBS. 
While Chapter Seven is dedicated to the names of retired colleagues, Chapter Eight addresses 
PCBS strategic directions during 2018-2022. Whereas Chapter Nine documents in pictures, the 
various activities and events implemented by PCBS over the year. 
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The Advisory Council for Official Statistics 2020
The Advisory Council for Official Statistics is a national advisory board chaired by H.E. the Prime 
Minister, with membership comprised of representatives from the public, civil and private sectors, 
as well as competent academics. The council is one of the frameworks supporting PCBS to carry 
out its tasks as best as possible. It convenes regularly twice a year with the aim of viewing the 
course of work at PCBS and in assisting to overcome any problems and obstacles. It also discusses 
the important issues that require its direction and guidance. It was not possible to convene the 
council meetings in 2020 due to the COVID-19 pandemic, therefore remote virtual meetings were 
conducted with the council members whenever necessary. 

Council for Official Statistics 2020

Meetings of PCBS Advisory Council for Official Statistics



The Palestinian Central Bureau of Statistics10

The following table shows the formation of the Advisory Council for Official Statistics 2020:

Chairperson of the Council
H.E. Dr. Mohammad Shtayyeh

Prime Minister

 Secretary General
H.E. Dr. Ola Awad
President of PCBS

Name Title Institutions

- Ministry of Health

Loay Hanash
General Director of Customs, 
Excise and VAT Department

Ministry of Finance

Samer Salama Deputy Minister Ministry of Labour

Abdel Karim Sidr
Assistant Deputy for Directorates 
Affairs

Ministry of Local Government

Bassam Al-Khatib Deputy Minister Ministry of Women Affairs

Mohammad 
Daraghmeh

Director General of Educational 
Planning

Ministry of Culture

Emad Shannan Assistant Deputy Ministry of Interior

Dr. Ma'moun Jabr
Director General of Educational 
Planning

Ministry of Higher Education

Eng. Abduallah 
Lahlouh

Deputy Minister Ministry of Agriculture

Bashar Al-Saifi
Director General of the Ministry 
of National Economy – Nablus

Ministry of National Economy

Dawoud Al-Deek Deputy Minister Ministry of Social Development

Dr. Ehab Al-Qubbaj Assistant Deputy
Ministry of Higher Education and 
Scientific Research

Ghadeer Hithawi Director General of Investment
Palestinian Investment Promotion 
Agency (PIPA)

Dr. Saed Mallak Vice President
Palestine Technical University – 
Kadoorie

Mohammad Atallah
Executive Director of the 
Monetary Stability Group

Palestinian Monetary Authority

Raja Al-Khalidi Director General
Palestine Economic Policy Research 
Institute (MAS)

Eng. Nadi E'layyan Director General Engineers Syndicate (Association)
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Name Title Institutions

Akram Hijazi Director of Public Relations  
Federation of Palestinian Chambers 
of Commerce

Ahmad Hannoun Director General Refugees' Affairs Department

A'la' Al-E'moor
Palestinian General Federation of 
Trade Unions/Gaza

Palestinian General Federation of 
Trade Unions/Gaza

Bassam Waleel
Chairperson of the Board of 
Directors

Palestinian Food Industries Union

Muna Al-Khalili Secretary-General General Union of Palestinian Women

Muntaha Ibrahim 
Akram

Research and Studies 
Department

Association of Banks in Palestine

Sami Khader
Director General of Ma'an 
Development Center/Member of 
the Coordination Committee

Palestinian NGOs Network

Do'a Qrei'
Executive Director/Member of 
the Coordination Committee

Palestinian NGOs Network

Marwan Wishahi Assistant Deputy Higher Council for Youth and Sports

Yousif Al-Dajani -
The Palestinian Initiative for the 
Promotion of Global Dialogue and 
Democracy (MIFTAH)

Dr. Nader Said Director General
Arab World for Research and 
Development (AWRAD)

Dr. Ali Hassan Abu 
Zeid

Dean of Planning and Quality 
Assurance

Al-Azhar University

Aisha Hammoudah
Financial and Administrative 
Director

Palestinian General Federation of 
Trade Unions/West Bank

Sufian Abu Harb
Assistant Under-Secretary for 
Administrative, Financial and IT 
Affairs

PCBS

Loay Shehadah
Assistant Under-Secretary for 
Planning, Development and 
International Relations Affairs

PCBS

Inaya Zeidan
Assistant Under-Secretary for 
Statistical Affairs

PCBS

Ayman Dweikat Council Secretary PCBS
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PCBS Board 2020
The PCBS Board is the reference for shaping policies and general directions as well as authorizing 
plans. Its formation comes within the context of the PCBS direction towards widening the circle 
of decision making and consolidating the principle of management through participation. The 
Board is formed at the beginning of each year and includes the membership of the PCBS director 
generals, and some other members as “observers”. The council convenes its meetings based on 
availability of materials to be presented before the council. 
The following is the PCBS Board formation of 2020:

Dr. Ola Awad

President of PCBS/ Chairperson of the Board

Ms. Inaya Zeidan
 Assistant Under-Secretary for

Statistical Affairs

Mr. Sufian Abu Harb
 Assistant Under-Secretary for
 Administrative, Financial and

IT Affairs

Mr. Loay Shehadah
 Assistant Under-Secretary for
 Planning, Development and
International Relations Affairs

Mr. Jawad Al-Saleh
 Assistant for the Development

of Statistical Work

Mr. Hisham Ali
 Director General of Administrative

and Financial Affairs

Mr. Raed Samara
Director General of Fieldwork
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Mr. Amjad Harb
 Director General of

 Information, Systems
and Computer

Ms. Amal Jabr
 Director General of

Statistical Training

Mr. Khaldan Radwan
 Director General of

 Southern Governorates
Affairs

Mr. Khaled Daraghmeh
 Director General of

Infrastructure

Dr. Saleh Al Kafri
 Director General of
Economic Statistics

 Mr. Mahmoud 
Abdel Rahman

 Director General of Area
Statistics

 Mr. Mohammad 
Al-Duraidi

 Director General of Population
and Social Statistics

Mrs. Dima Mas'ad
Observer Member

Ms. Omaima Al Ahmed
 Director General of

Censuses

 Mr. Mohammad 
Al Omari

 Director General of Planning
and Development

Mr. Mustafa Khawaja
 Director General of

 Registers and Statistical
Monitoring

Mr. Ashraf Samarah
Observer Member

Mr. Nayef Abed
 Director General of

 Standards, Methodologies
and Quality

Mrs. Haleema Saeed
 Director General of

International Relations

Mr. Zaki Al Batma
 Director General of the

Internal Control Unit

Mr. Ali Rihan
Observer Member
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Chapter One
Statistical Work under 
COVID-19 Pandemic
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Chapter One
Statistical Work under COVID-19 Pandemic
The year 2020 was an exceptional year by all measures; the COVID-19 pandemic overshadowed 
everything surrounding us. PCBS and its programs were affected by the pandemic similar to 
other various institutions and sectors. This pushed PCBS to develop new working tools and 
methodologies to accommodate the requirements of this phase as well as the restrictions and 
measures it imposes. This was necessary in order to guarantee adhering to publishing statistical 
data on time as specified in the Calendar of Statistics to provide decision makers with statistical 
data that reflect the impact of the crisis on various sectors and to contribute to the development 
of policies, programs and interventions necessary for facing the crisis.

1.1 Procedures undertaken to handle the crisis and the state of emergency:
1. The formation of an emergency committee to follow up the workflow on technical and 

administrative levels, and to set up plans and programs to guarantee the continuity of statistical 
work. 

2. Publishing a press release on PCBS continuing its work under the state of emergency. The 
press release clarified the work measures under the state of emergency and how to contact 
the PCBS, which was circulated in various ways to all local and international parties. 

3. Transferring calls from the toll number and the landline by linking them to the mobile phone 
of one of the PCBS employees in order to answer the public calls and inquiries, and to help 
them obtain the required data. 

4. Upgrading the IT infrastructure to accommodate the needs of the current state, especially 
with shifting to working remotely.

5. Immediate coordination with all international partners (working locally and internationally) 
regarding how the work of statistical institutions is conducted globally. PCBS participated 
in virtual meetings with a group of partners to exchange experiences, especially on how to 
continue statistical activities, and how to derive actual existing data related to the pandemic. 

6. PCBS joined a global initiative, which was launched by the Statistics Unit at the United Nations 
(UN) regarding sharing the most important work steps under the pandemic, both technically 
and administratively; by adding those to a global platform for Bureaus of Statistics around the 
world to review and use. Palestine, represented by PCBS, was among the first countries that 
provided the platform with the necessary information.

1.2 On the Administrative and Institutional Level
1. PCBS continued its work in accordance with the 

instructions issued successively by the Cabinet 
concerning employees working shifts.

2. Switching to remote work (from home), especially 
Statisticians, since H.E. the Prime Minister 
announced the procedures and measures related 
to the state of emergency as of 22/3/2020.

3. Completely closing PCBS offices in all 
governorates, while ensuring the follow up and 
accomplishment of various statistical activities 
using e-mail and other means of communication. 

4. Delegating the PCBS employees to work remotely 
in order to prepare the statistical outputs for the 
upcoming months, especially the surveys with Covid-19 Safety and Prevention Measures
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completed field data collection prior to the crisis. All outputs were issued on time.
5. Continuing work between the various departments, units and all employees virtually and via 

phone on daily basis.

1.3 On the Technical Level
1. The fieldwork of all statistical activities was stopped 

throughout all PCBS offices. 
2. Revisiting and reconsidering the Statistical Program Plan 

2020, identifying the priorities of statistical activities and 
finding appropriate alternatives for its implementation, as 
follows:
• Prioritizing the conduction of prices and labour force 

surveys and the series of economic surveys, continuing 
to collect their data via phone instead of personal 
interviews. 

• Postponing the surveys and activities that fall outside 
the main statistical program (ad hoc), which require 
using personal interview.

• Switching to relying on administrative records data of the ministries whenever possible 
and utilizing it as an alternative to data collection in the field, or resorting to estimations, 
especially when a time chain is available to help with the estimation.

3. Issuing and publishing all planned statistical outputs announced in the Calendar of Statistics 
on time during 2020.

4. Issuing many statistical leaflets and reports that were not listed on the Calendar of Statistics, 
most importantly: The Statistical Report on Sustainable Development indicators in Palestine in 
addition to a set of analytical studies in various topics, based on the Population, Housing and 
Establishment Census 2017.

1.4 On the Level of Monitoring Impact of the Pandemic
1. Running estimations on the expected losses due to the current crisis and submitting it to H.E. 

the Prime Minister and the Minister of Finance as well as the various relevant organizations, to 
help in preparing the emergency budget. Moreover, economic forecasts were updated for the 
year 2020 as well as the expected scenarios in light of the spread of coronavirus. 

2. Producing real-time materials and reports entailing the most important statistical indicators to 
be provided to decision makers as well as international and relief organizations. Such includes 
a paper on the most important characteristics of the groups most susceptible to infection, 
those in most need of relief and their locations, the labour market and unemployment, losses 
of the tourism sector, and the impact of the pandemic on women. 

3. Conducting two specialized surveys to measure the impact of the crisis; the first is to measure 
the impact on socio-economic conditions of Palestinian households, and the second is to 
measure the impact on economic establishments. Currently, other rounds of these surveys are 
being planned in order to find a time chain to measure the impact and conduct comparisons. 

4. Launching an interactive online platform specialized in the pandemic, including indicators, 
interactive maps, and data related to the pandemic and its impact on the Palestinian society. 
Furthermore, it includes the most important indicators concerning the active cases, registered 
cases, deaths, and recoveries (disaggregated by governorate and gender) in addition to 
the impact of current crisis on the Palestinian society, the resulting economic losses and the 
Palestinian market. Moreover, it includes manuals, awareness leaflets and relevant data and 
statistics. 

5. Working on producing a film on how PCBS handles the pandemic and continues to produce 
statistical outputs despite all obstacles, in collaboration with the Partnership in Statistics for 
Development in the 21st Century (PARIS21).

Training of Fieldworkers for
 Implementing the COVID-19 

Business Pulse Survey in Palestine
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1.5 On the Level of Strengthening Relationships and Networking
1. Ensuring availability of statistical data for institutions, ministries and organizations, on both 

local and international levels, as well as for individuals upon their request, with the aim of 
helping them out in their regular work as well as setting their plans for facing the COVID-19 
crisis. 

2. Convening several virtual meetings with local partners on one hand and international 
organizations on the other in order to discuss joint activities. 

3. Publishing numerous statistical media materials (videos, flashes, infographics, and links) on 
social media pages of PCBS relevant to the current situation. 

4. Provide data to the public upon their request, whether via phone or e-mail, particularly data 
related to tourism, economy, foreign trade, unemployment, and population numbers. 

5. Coordinating with several audio and visual media outlets to conduct interviews with PCBS 
relevant personnel to discuss the most important statistical indicators related to the current 
situation. 

6. PCBS engaged actively in organizing the activities of the World Statistics Day as well as in the 
World Data Forum, as the co-chair of the high-level panel for partnership, coordination and 
capacity building for the sustainable development plan (HLG-PCCB/2030). PCBS technical 
staff actively participated in the forum›s activities to get familiar with the most recent 
developments in the field of statistical work in a detailed way and in specific sectors such as 
statistics on gender, labour, agriculture, economy, education, health and SDGs.

1.6 Obstacles and Challenges
Statistical work was not directly affected by the COVID-19 pandemic, except in relation to data 
collection via household and economic establishment visits. This pushed PCBS to continue 
working remotely in collecting statistical data for price index numbers surveys and the labour 
force survey, via phone and other technological means of communication accredited globally for 
data collection under difficult circumstances.

1.7 Lessons Learned
1. Emphasizing the importance of developing the IT infrastructure, to be able to provide all work 

requirements in an accurate and active manner under all circumstances.
2. Emphasizing the importance of forming an emergency committee in terms of technical, 

administrative and technological aspects to follow up work through setting forth plans and work 
mechanisms capable of facing different conditions. Experience has proven the significance of 
forming such committee. 

3. Emphasizing the importance of focusing the outcomes of ministries and institutions› work in 
a direct and tailored way depending on the nature of circumstances that might occur in all 
aspects. 

4. Emphasizing the importance of having a joint action plan for all official institutions appropriate 
for circumstance that might take place. 

5. Emphasizing the importance of complementarity of efforts among various ministries and 
avoiding duplicity.

6. The importance of continuing working on the enhancement and development of administrative 
records that has proven its significance particularly during the crisis and avoiding direct data 
collection through fieldwork. This proves the importance of consolidating the efforts of all 
components of the statistical system towards collaboration and enhancing capacities to create 
high-quality administrative records available in a timely manner and in formats that can be 
harmonized, repurposed, published and analyzed.
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Chapter Two
Highlights on the Most 
Important Events
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Chapter Two
Highlights on the Most Important Events
1.2. Celebrating the World Statistics Day 
The United Nations (UN) and the rest of the world celebrated the World Statistics Day on October 
20th, 2020, which comes under the slogan «Connecting the World with Data We Can Trust». 
This shows the importance of trust, trusted data and innovation in the NSS. The celebration this 
year had a special significance as it comes under the challenges the whole world is facing in the 
fight against COVID-19, to which all countries of the world have dedicated their capacities and 
energies. Providing and exchanging data that can be trusted during this period is probably the 
protective shield in the hands of humanity for facing and preventing this hidden enemy.
On this occasion, PCBS addressed in a press release the most important statistical indicators in 
the State of Palestine for the year 2020, focusing on the impact of the COVID-19 pandemic on 
various sectors and segments of the Palestinian society. It also tackled the procedures taken by 
PCBS in its work in order to provide statistical data and outputs as scheduled on the Calendar 
of Statistics, as one of the tools aiding decision makers and policy makers in monitoring and 
measuring the impact of COVID-19. IT infrastructure was upgraded at PCBS in order to harmonize 
it with the requirements of the current stage. A comprehensive review of the statistical program 
was conducted, especially in light of the inability to collect data from the field. PCBS continued 
conducting the key statistical surveys such as the labour force and price-related surveys using 
phones and tablets. Moreover, PCBS issued economic forecasts of the most important economic 
indicators to monitor the potential impact on the Palestinian economy. PCBS also implemented 
specialized field surveys designed to measure the economic impact of the COVID-19 pandemic 
on establishments and the social impact on households. Furthermore, the PCBS has launched a 
website that highlights the most important statistical inputs due to the COVID-19 pandemic. In 
addition to that, PCBS has been working on designing the autoreply system for responding to the 
inquiries of visitors of its pages and Facebook/Messenger. The system provides direct answers 
to the public in an interactive way around the clock, 24/7, in both languages, Arabic and English.

2.2 Data Science Initiative 
The year 2020 witnessed launching the training program 
«Think and Learn: Data Science», where the first group 
of 40 trainees joined the program from several sectors 
including both public and private sectors in addition 
to universities, research centers, the unemployed, and 
international organizations and associations. The second 
group of trainees joined the program during the last 
quarter of 2020, and it is expected for the first and second 
groups to graduate during 2021.
The Data Science Initiative in Palestine must be noted, 
which was launched during the first Data Science Festival 
that was held in Ramallah on October 20th, 2019 in 
cooperation with the Arab American University and 
attended by 700 persons from all local and international 
sectors as well as those interested in data science. On 
the side of the festival, a cooperation agreement was signed between PCBS and the university; 
meanwhile the closing statement invited all those interested to partner up in this pioneer national 
initiative. 
The initiative resulted in several projects including: Think and Learn: Data Science program, Data 
Science for Executive Directors and Leaders, Data Science for Schools (Schools without Walls), 
Data Science Association, and Data Lab, as well as launching the initiative official website http://
www.datascience.ps.

Meetings of the Higher Committee  
for the Data Science Initiative
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Knowledge Evaluation Session for the First Wave of Trainees on Think Data 
Science Program - West Bank

Knowledge Evaluation Session for the First Wave of Trainees on Think Data 
Science Program – Gaza Strip

Knowledge Evaluation Session for the Second Wave of Trainees on Think Data 
Science - West Bank
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3.2 Agriculture Census 2021
PCBS commenced the implementation of the second 
agriculture census in Palestine 2021 since mid-2018. The 
Cabinet issued the decisions related to conducting the 
census, based on which PCBS welcomed several technical 
delegations and conducted multiple experiments to test 
the questionnaire and applications and to conduct a pilot 
census. It was planned to implement the main census on 
October 1st, 2020 and due to COVID-19 the project was 
extended until 2022, given that the main census data will 
be collected in 2021.

The following are the most important tasks accomplished 
in 2020 for conducting the Agriculture Census:
1. Preparing the report of the pilot agriculture census, reflecting the report›s remarks on the 

project›s preparatory file. 
2. Preparing the scheduling plan for the final outcome reports of the census on the level of 

Palestine and the governorates. 
3. Preparing the re-interviewing report for the pilot census.
4. Preparing the training plan for the main census. 
5. Participating in several meetings with the Ministry of Agriculture, the European Union, OCHA, 

GIZ and JICA to discuss issues related to the Agriculture Census. 
6. Identifying the Agriculture Census needs and implementation requirements.
7. Preparing several scenarios for conducting the Agriculture Census, and the inclusive count of 

all households in the territories of the State of Palestine.
8. The Cabinet issued a decision extending the work related to the Agriculture Census until 

2022, given that the main census data will be collected on October 1st, 2021, based on a 
proposal that was submitted jointly by PCBS and Ministry of Agriculture. 

9. Preparing work scenarios in the city centers and implementing the field-work management 
system beginning of 2021 and shall not continue after May 2021.

Meeting of the Technical Committee for the 
Agriculture Census 2021



The Palestinian Central Bureau of Statistics22

Chapter Three
Institutional Development  
and Capacity Building
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Chapter Three
Institutional Development and Capacity Building
1.3 National Strategy for the Development of Official Statistics 2018-2022
During 2020, PCBS implemented the activities listed in the National Strategy for the Development 
of Official Statistics. Following are the activities 
implemented at the level of strategic goals:

First strategic goal: Enhancing the use of statistics in 
policy making, development, decision making and 
monitoring the response to SDGs
1. The preparation of a policy paper on the 

performance of Palestinian Economy in 2019.
2. The implementation of (28) internal, national and 

external training courses, as well as conducting 
(121) virtual e-courses addressing various topics 
in statistics. 

3. Preparation of the evaluation of implemented 
training courses. 

4. Continuing to work on designing an online portal 
for the gateway for the NSS and uploading 
materials to it. 

5. Continuous development and updating of the 
index of the statistical outputs that have to do 
with the NSS. 

6. (1,796) data requests were implemented for 
different bodies on various statistical topics.

7. Preparing a report for the evaluation of data 
requests and preparing recommendations to 
improve the statistical process (designing new 
training activities, proposing new procedures…
etc.).

8. The development of (7) databases by partners in 
the NSS with the help of the PCBS.

9. Preparing a study on the response rates for PCBS 
statistical surveys.

Second Strategic Goal: Enhancing Partnerships to achieve SDGs
1. Continuation of cooperation with the NSS partners in developing the SDGs matrix, work is 

ongoing through SDGs task forces, in addition to the national team and the steering committee. 
2. Preparing and publishing the agreed upon 2020 annual calendar of the joint statistical activities 

among the NSS partners. 
3. Updating and publishing the Statistical Indicators› Manual 2020.
4. Preparing the Statistical Variables Manual 2020.
5. Updating and publishing the Statistical Glossary 2020.
6. The development of (22) computerized forms for collecting the approved indicators from the 

administrative records› data. 
7. Conducting specialized technical and consultation meetings to identify the administrative 

records data available for statistical purposes and the production of SDGs indicators.

Online Workshop for Discussing the  
Draft National Strategy for the Development  

of Official Statistics (NSDS) 2022 - 2026
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8. Signing (4) MoUs between PCBS and the NSS partners, including the Palestinian Journalists› 
Syndicate, the Palestinian Anti-Corruption Commission, Ministry of Interior and An-Najah 
National University. 

9. Preparation of a study on the frequent or cross-indicators in regional and international 
questionnaires and the extent of their availability on the PCBS website.

Third Strategic Goal: Enhancing the Quality of Statistics
1. Conducting (6) training courses for those working in the NSS and on the job training of (6) 

university students in various administrative and technical topics. 
2. Preparing the Current Status Report on the IT infrastructure, data storage and flow in the NSS 

in cooperation with a local consultant.
3. Preparing the reference document for the National Quality Framework and the General 

Metadata Framework to be part of the amended Statistics Law, to be adopted by the NSS 
partners. 

4. Preparing (2) quality reports on «Operations and Data» of statistical surveys. 
5. Preparing and documenting the indicators of achieving the 2020 quality objectives.
6. Follow up the sustainability of working in accordance with the European Excellence Model until 

reaching advanced levels in excellence. A virtual technical mission was conducted regarding 
the requirements of R4E Award.

7. The development, creation and adoption of documents of the Quality Management System. 
8. Continued work on the development of infographics and data visualization for the statistical 

data products in a more regular manner on PCBS data and the SDGs.
9. Continued publishing of PCBS products on its website. 
10. Continued publishing of PCBS products on social media.

The following table shows the progress of working on achieving a group of 2020 targets: 

Strategic 
Goals Measurement Indicators Base 

Year
Data 

Baseline
Targets 
for 2020

Targets 
Achieved in 

2020

First strategic 
goal: 
Enhancing 
the use of 
statistics in 
policy making, 
development, 
decision 
making and 
monitoring 
response to 
SDGs.

Number of data requests PCBS 
receives and responds to.

2017 1811 2000 1,796

Number of PCBS website visitors. 2017 240,000 260,000 270,000

Number of training courses 
provided to partners in the NSS.

2017 5 4 6

Response rate in statistical surveys 
conducted by PCBS.

2017 88% 85% 80%
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Second 
Strategic 
Goal: 
Enhancing 
Partnerships 
to achieve 
SDGs

Number of available SDGs 
indicators.

2017 107 125 130

Number of joint statistical activities 
among the partners in the NSS.

2017 19 22 28

Number of MoUs and agreements 
entered between PCBS and the 
partners in the NSS.

2017 28 32 4

Third 
Strategic 
Goal: 
Enhancing 
the Quality of 
Statistics

Number of trainees among the 
partners in the NSS enrolled in 
the statistical topics, including the 
SDGs.

2017 70 60 117

Number of new statistical products 
issued by PCBS using data 
visualization.

2017 1 1 2

The rate of users' general 
satisfaction.

2016 88% 89% 87%

Number of quality reports 
"Operations and Data" of 
statistical surveys at PCBS.

2017 5 8 2

2.3 Sustainable Development Goals (SDGs) Indicators
During 2020, PCBS continued its efforts of implementing the 2030 Sustainable Development Plan, 
and the following are the most important accomplishments:
• Launching the interactive database for the SDGs indicators on PCBS website and continuously 

providing this database with the most recent available data ensuring easy exchange of data 
and metadata with various partners, both locally and internationally.

• Publishing the first statistical report on monitoring progress on SDGs indicators in Palestine 
based on the data collected in the periodic and specialized surveys in addition to the data 
derived from the administrative record of both public and private institutions. 

• Updating the information of the matrix of indicators and the variables relevant to it based on 
the last meeting of the UN Statistical Commission, where the final indicators and metadata 
were presented, changing the total number of SDGs indictors to 247 instead of 244.

• PCBS participated in the high-level panel for partnership, coordination and capacity building 
for the sustainable development plan 2030 (HLG-PCCB).

• PCBS participated in the activities of the virtual course provided by the UN World Data Forum, 
in preparation for the in-person course scheduled to be held in Bern-Switzerland in June 2021.

• Addressing international organizations and agencies who sponsor the SDGs indicators, 
providing them with the questionnaires designed for these indicators and the needs linked to 
it, including the technical and methodological aspects. 

• A group of PCBS employees participated in the statistical activities organized by international 
organizations, particularly the UN agencies such as the Statistics Division as well as regional 
organizations, most importantly the United Nations Economic and Social Commission for 
West Asia (ESCWA), the Arab League, and the Statistical, Economic and Social Research 
and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). Such included workshops, bilateral and 
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multilateral meetings on work progress in the field of providing the SDGs indicators› data and 
discussing important technical issues, using modern technology in virtual communication for 
convening meetings and conducting the necessary follow-ups. 

• PCBS participated in the SDGs national team, the steering committee and taskforces through 
statistical experts as well as conducting a series of meetings with the components of the NSS 
with the aim of networking and strengthening work bonds in order to provide the maximum 
available data from the administrative records of sustainable development indicators. Part 
of these meetings were face to face and others were virtual in response to the preventive 
measures imposed due to the COVID-19 pandemic.

3.3 Quality
Since its establishment, PCBS has given great significance to the quality of data and quality 
management, putting both on the top of its list of priorities in order to enhance quality in various 
aspects of work, which always helps achieve the best outcomes on both local and international 
levels. In this context, during 2021, PCBS implemented a series of activities and procedures to 
guarantee quality and its management as follows:

Workshop on Launching the Interactive Database for the Sustainable 
Development Indicators 2030
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1.3.3 Quality of Data

• Preparing reports on the quality of the operations and data of some statistical surveys, in line 
with the Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

• Follow up the process of applying V. 4 of GSBPM to some statistical projects this year, and the 
commencement of preparations for applying the more advanced model V. 5 of GSBPM for 
2021, after studying and translating it as well as preparing a proposal for adopting it. 

• Continue preparations for developing a mechanism for applying the national framework for 
ensuring quality and metadata based on international standards while taking into account the 
particularity of Palestine within the components of the National/Official Statistical System.

• Implementing self-assessment for project managers and preparing an additional questionnaire 
along with the self-assessment one, in order to study the impact of using phones in data 
collection.

2.3.3 Quality Management System according to Requirements of the ISO:9001 Standard

• Working on continuous development and enhancement of the Quality Management System. 
• Preparing and implementing the 2020 internal audit plan, including the procedures of the 

Quality Management System. 
• Closing the cases of non-conformity and implementing the correctional and developmental 

remarks resulting from the 2019 audit, including updating and amending procedures to cope 
with work most recent developments. 

• Working on preparing an annex of indicators to measure the PCBS response to change under 
crises, due to the new reality of the COVID-19 crisis this year, and in order to learn from the 
experience and working on preparing PCBS to respond to crises and any state of emergency.

3.3.3 The (EFQM) Excellence Model

In order to build upon its accomplishments of obtaining the «Committed to Excellence» Certificate 
(C2E) in 2017, and in order to ensure the optimal investment in the advantages and benefits of 
the various stages and degrees of EFQM, PCBS assessed the current situation, the feasibility 
and possibility of upgrading to the level of «Recognized for Excellence» (R4E). To this end, PCBS 
identified the desired outcomes, upgrading requirements and prepared an action plan with a 
timetable for its implementation. The year 2020 witnessed bringing a technical mission to study 
and assess the current status of PCBS as well as the obtaining of the highest level of certificate 
«Recognized for Excellence» (R4E). Since the mission was not able to conduct the work face 
to face due to the COVID-19 pandemic, the mission was divided into several activities. Some 
activities were implemented remotely with experts from the Official Statistics of Finland for four 
days between October 19-22, 2020, while the remaining activities were postponed to next year, 
in order to guarantee the mission›s arrival to PCBS.

Online Technical Assistance Mission on “Assessment of PCBS Possibilities as well as Feasibility to Apply  
for EFQM Recognized for Excellence (R4E)



The Palestinian Central Bureau of Statistics28

4.3 Using Modern Technologies in Data Collection
PCBS continued its efforts during 2020 to keep up with the global developments in the field 
of data collection, especially under the spread of the COVID-19 pandemic, announcing the 
state of emergency, preventing employees› movement to their workplaces, and the tendency 
towards working remotely and virtually. This required the development and enhancement of the 
IT infrastructure at PCBS to accommodate the current phase requirements. In this context, PCBS 
started using phones in order to get in touch with the interviewees to collect the data for some 
important and periodic surveys such as the labour force survey and the price-related surveys. The 
aim is to maintain its availability periodically to the decision makers and highlight the impact of the 
crises on various different sectors. Additionally, PCBS conducted the Socio-Economic Conditions 
of Palestinian Households Survey and the Impact of COVID-19 on Palestinian Households› Socio-
Economic Conditions and on Economic Establishments surveys.

5.3 Open Data
During 2020, PCBS continued its efforts of implementing the action plan aiming at enhancing the 
evaluation and ranking of the State of Palestine under the annual report of the Open Data Inventory 
(ODIN), by applying the global standards of openness, and the standards of data inclusivity and 
coverage recommended by ODIN. The PCBS coordinated with the various sources of data to 
apply the standards of inclusiveness and coverage of statistical indicators and data unavailable 
in 2018. According to ODIN›s 2020 report, Palestine have achieved a great accomplishment and 
made a giant stride compared to 2018, whether on the level of the global ranking or openness 
and coverage, which can be detailed as follows:

1. Global Ranking 

State of Palestine ranked (20) out of (187) countries around the world and ranked third at the level 
of West Asia Countries, compared to 2018, where Palestine ranked (50) out of (178) countries.

2. Coverage and Openness 

State of Palestine scored 72% as a total average (68% in coverage and 75% in openness of data) 
compared to 2018, where Palestine scored (56%) as a total average (52% in coverage and 60% in 
openness of data).
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Summary of Results

The Open Data Inventory (ODIN) measures how complete a country’s statistical o�erings are and whether their data meet international

standards of openness. Palest ine ranks 20th in  the Open Data Inv entory  2020 Palest ine ranks 20th in  the Open Data Inv entory  2020 w ith an ov eral l  score of  72.  w ith an ov eral l  score of  72.  The overall score is a

combination of a data coverage subscore of 68 and a data openness subscore of 75.

7272
ODI N SCOREODI N SCORE

PalestinePalestine

20th20th
GLOBAL RANKGLOBAL RANK

OUT OF 187 6868
COVERAGE SCORECOVERAGE SCORE

OUT OF 100 7575
OPENNESS SCOREOPENNESS SCORE

OUT OF 100

Category Scores

Population & vital statistics 70 70 70

Education facilities 80 60 70

Education outcomes 40 80 60

Health facilities 50 70 60

Health outcomes 40 60 50

Reproductive health 60 70 65

Food security & nutrition 63 70 67

Gender statistics 50 80 65

Crime & justice 70 70 70

Poverty & income 70 80 75

Social Statistics subscoreSocial Statistics subscore 5959 7171 6565

National accounts 100 80 89

Labor 80 70 75

Price indexes 88 80 83

Government finance 75 80 78

Money & banking 50 50 50

International trade 50 90 75

Balance of payments 100 90 94

Economic Statistics subscoreEconomic Statistics subscore 7979 7777 7878

Agriculture & Land Use 60 70 65

Resource use 63 80 72

Energy 100 80 88

Pollution 75 90 83

Built environment 60 70 65

Env ironment subscoreEnv ironment subscore 6969 7878 7474

All Categor iesAll Categor ies 6868 7575 7272

Last updated: December 2, 2020

Data CategoryData Category CoverageCoverage OpennessOpenness    Overall      Overall   

100

82

62

42

22

11

0

Rankings

Co verageCo verage Opennes sOpennes s Overal lOveral l

G lo balG lo bal

OUT OF 187

1 4 t h1 4 t h 2 9 t h2 9 t h 2 0 t h2 0 t h

Wes t ern  As iaWes t ern  As ia

OUT OF 18

1 s t1 s t 3 rd3 rd 3 rd3 rd

Understanding the Scores

Each category receives a coverage and openness score. Coverage scores are based on

five coverage elements* and openness scores are based on five openness elements.

Overall scores are an average of all 10 criteria.

Score  100Score  100
Data in this category fulfill all ODIN coverage/openness
criteria.

Scores 81-99Scores 81-99
Data in this category fulfill most ODIN
coverage/openness criteria.

Scores 61-80Scores 61-80
Data in this category fulfill many ODIN
coverage/openness criteria, but some important gaps
remain.

Scores 41-60Scores 41-60
Data in this category fulfill some ODIN
coverage/openness criteria, but many important gaps
remain.

Scores 21-40Scores 21-40
Data in this category fulfill some ODIN
coverage/openness criteria, but many important gaps
remain.

Scores 1-20Scores 1-20
Data in this category fulfill few ODIN coverage/openness
criteria and there are significant gaps.

Score  0Score  0
Not enough data were published to meet the minimum
threshold to receive a score.

*Some categories are only scored on 3 or 4 coverage criteria. View the coverage tab for

more information.

Country Updates

This country has not submitted an official response to their

assessment.

Lat es t  NewsLat es t  News

There are currently no updates. Submit news here

OPEN DATA INVENTORY 2020/21 1 of 5

ODIN 2020/21 Profile: PalestineRanking of Palestine in the Open Data Inventory 2020 by Open Data Watch 
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Chapter Four
Networking and Strengthening 
Local, Regional and 
International Relations
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Chapter Four
Networking and Strengthening Local, Regional and 
International Relations
4.1 Memorandums of Understanding (MoUs) and Agreements
During 2020, PCBS signed (4) MoUs with local organizations and entities with the aim of enhancing 
cooperation in diverse fields, as follows:
1. One signed MoU with the Anti-Corruption Commission to enhance cooperation, data 

exchange, and enhancing administrative and strategic records with sectors. 
2. One signed MoU with both, the Ministry of Interior and the Ministry of Telecom and 

Information Technology, to enhance the interconnectivity system of governmental institutions 
and enhancing data security. 

3. One signed MoU with the Palestinian Journalists Syndicate to enhance and develop statistical 
media, especially in the field of economics.

4. One signed MoU with An-Najah National University regarding SDGs.

Moreover, (15) agreements and action plans were signed with local institutions and international 
organizations with the aim of supporting the implementation of several projects and activities 
during 2020 in various fields, as follows:
1. The Ministry of Labour and GIZ agreement concerning the establishment of labour market 

observatories in several Palestinian governorates. 
2. A cooperation agreement with the Arab American University regarding the launching of a 

joint BA program in statistics and data science. 
3. An agreement with UN-Women for Gender Equality and Women Empowerment, in the 

field of enhancing the production and publishing of gender statistics, and working towards 
mainstreaming gender in all statistical activities within the NSS. 

4. The 2020 action plan with the United Nations Population Fund (UNFPA). 
5. An agreement with the World Food Program (WFP) and the Union of Agricultural Work 

Committees (UAWC) to support conducting the socio-economic conditions survey project in 
Palestine.

6. The 2020 action plan with UNICEF for the support of several activities including the support 
of conducting an analytical study on the reality of the General Census data concerning the 
characteristics of person with disabilities.

Signing Ceremony of the MoU between PCBS,  
Ministry of Interior and Ministry of Telecom & 

Information Technology

Signing Ceremony of the MoU between PCBS  
and the Arab American University
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7. An agreement with OECD PARIS21 to support the preparation and dissemination of the 
National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) 2022-2026.  

8. (3) agreements with UNDP Programme of Assistance to the Palestinian People (PAPP) to 
support implementing the Enhancement of the Rule of Law survey, the Impact of COVID-19 
on Palestinian Households› Socio-Economic Conditions survey, and the implementation of the 
second phase of the Labour Force survey for the graduates of Al-Fakhourah program. 

9. (2) agreements with the World Bank to support the implementation of the Impact of COVID-19 
on Palestinian Households› Socio-Economic Conditions and on Palestinian Economic 
Establishments survey.

10. An agreement with the Trade Data Monitor (TDM) for the exchange of foreign trade data. 
11. (2) agreements with GIZ to support the implementation of the Impact of COVID-19 on Palestinian 

Economic Establishments survey, and supporting the development of the agricultural sector 
by conducting the Agricultural Census in Tulkarm Governorate.

The following table details the number of agreements and MoUs signed between PCBS and 
different parties during the period 2015-2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

26 24 24 31 31 19

4.2 Enhancing the Capacities of the National Statistical System (NSS)
Based on PCBS role in enhancing and advancing the capacities of those working in the statistical 
units of ministries and governmental institutions, as PCBS is considered the corner stone of the 
Official Palestinian Statistical System, during 2020, PCBS organized (6) training courses with the 
participation of (117) trainees from the NSS institutions› employees and workers, as follows:
1. A training course in SPSS software, samples, data collection and designing questionnaires, 

with the participation of (28) trainees. 
2. A training course on writing statistical reports, measuring public polls, and statistical analysis 

using SPSS, with the participation of (19) trainees.
3. Two training courses on statistical analysis using SPSS software, with the participation of (28) 

trainees.
4. A training course in the economic field for economic journalists, with the participation of (9) 

trainees.  
5. The Think and Learn – Data Science program, with the participation of (40) trainees under the 

partnership with the Arab American University. 
6. Training on the job for (6) university students in a variety of administrative and technical topics. 
7. Holding a lecture at the Arab American University on GIS.

A Training Course for a Group of Economic Journalists
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The following table shows the number of training activities targeting the workers of the NSS 
during the period 2015-2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 8 5 10 10 6

4.3 The Users-Producers Dialogue
The users-producers dialogue, which PCBS is keen on implementing annually, constitutes a 
permanent communication and coordination channel with the users of statistical data. The 
program assumes several forms, including workshops and specialized meetings aiming to discuss 
the indicators of some surveys in order to obtain feedback from users and beneficiaries to ensure 
meeting their needs, in addition to the conferences through which the results of some quality 
and important surveys are announced. In this context, PCBS conducted (7) workshops during 
2020 on various statistical economic, social and geographic topics. Due to the circumstances that 
dominated this year as a result of the spread of the COVID-19 pandemic, (4) of these workshops 
were conducted virtually using Zoom, in addition to holding over (300) meetings on local, regional 
and international levels, both virtually and face to face.

4.4 Statistics and the Media
There is a strong and unique relationship 
between PCBS and the different types 
of media, due to its important role in 
promoting statistics, raising awareness 
to its importance, and enhancing its use. 
Media outlets constitute the linkage 
between statistics and the surrounding 
environment. It is also considered one 
of the main users of statistical data, 
using statistical figures produced by 
PCBS in various fields. PCBS is keen on 
extending bridges of communication 
with media outlets, through the live 
coverage of PCBS various activities and events, radio and television interviews, and the news 
published in local newspapers and websites. In this context, during 2020, media outlets handled 
approximately (130) press releases and news related to the various PCBS activities and organized 
approximately (300) radio and television interviews with PCBS employees, tackling a diversity of 
statistical aspects.

4.5 Technical Missions
Aiming to keep up with the most recent global 
developments in different statistical fields, PCBS 
conducted (6) technical missions during 2020; (2) 
face to face missions and (4) virtual missions, as 
follows:
• A technical mission on SDGs indicators (face to 

face).
• A technical mission on national accounts and the 

inputs and outputs tables (virtual).
• A technical mission on institutional national 

accounts (virtual).
• A technical mission on the European Excellence 

Model «EFQM» (virtual).

Press Interviews with PCBS Staff

A Technical Assistance Mission  
on the Sustainable Development Indicators
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• A technical mission on unpaid work (virtual).
• A technical mission for the revision of census studies to provide the gender perspective and 

preparing an evaluation report (face to face).

The following table shows the number of technical mission PCBS conducted during the years 
2015-2020 in various fields.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 6 8 12 17 6

4.6 Core Funding Group
The Norwegian Representative Office to Palestine 
is the sole donor of the main PCBS program 
among the core funding group of PCBS. The 
support agreement was signed between PCBS 
and the Norwegian Representative office in May 
2018 to support PCBS work program during the 
years 2018-2020, followed by the signing of an 
annex on supporting the implementation of the 
PCBS renewable energy project. Annual and 
semi-annual meetings were convened regularly 
during the contractual period, in addition to 
conducting several technical meetings to discuss 

A Technical Assistance Mission on National Accounts

A Meeting with the Donors

A Technical Assistance Mission on the Sustainable Development Indicators
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technical and financial reports. It is worth mentioning that there are other donors undertaking the 
support and funding of specific projects.

4.7 User Satisfaction Survey
PCBS always seeks to produce high-quality statistical figures that meet the users› needs. For 
that purpose, PCBS conducts a user satisfaction survey regularly, targeting all users of statistical 
data and services issued by PCBS, whether they were individuals, institutions or website users. 
Users’ level of satisfaction with the PCBS statistical data and services, their quality, and the extent 
of meeting the users› requirements, in order for PCBS to conduct a comprehensive revision of 
its work and future plans. Such will help meet the needs of the Palestinian society. Due to the 
regularity of the survey, which is conducted once every 3 years, PCBS started conducting the User 
Satisfaction Survey 2019 (sixth cycle) and collecting its data electronically and prepared the survey 
report.

The survey was conducted by the Strategic Management and Planning Experts Company (PLAN) 
using an e-questionnaire via GIZMO software. The main results of the survey were as follows:
• Regarding the relationship with PCBS, Facebook was the favorite platform of the majority of 

users to communicate with PCBS (approximately 84%).
• Approximately half of the users prefer obtaining data or services provided by PCBS via its 

website, while more than two thirds prefer obtaining such data via e-mail. 
• Concerning the purpose of use, the highest percentage of using PCBS data was for research 

and study purposes (approximately 85%), followed by planning purposes (approximately 34%) 
and decision-making purposes (approximately 31%).

• In terms of preferred data sources, PCBS came first as the preferred source of data for 
both individuals and institutions (91% and 92% respectively). Results show that ministries, 
governmental institutions and private organizations prefer, almost completely, PCBS as the 
source of data. 

• On the level of general satisfaction, the percentage of general satisfaction of all users with 
statistical data and services provided by PCBS reached 87%, with the highest percentage 
among institutions (98%), followed by individuals (93%) and website users (81%).

• Percentage of general satisfaction with the quality of statistical services provided by PCBS 
reached approximately 82% among website users. 

• In general, individuals were more satisfied than institutions with the quality of a group of 
statistical services provided by PCBS, website users came in third place. 

• The average satisfaction of all users with the official PCBS website reached approximately 74%, 
with the highest percentage among institutions (approximately 82%), followed by individuals 
(approximately 78%) and website users (71%). 

• The average satisfaction of users, both individuals and institutions, with PCBS page on social 
media according to certain items reached (82%), approximately (80%) for institutions and 70% 
for website users.

• The average satisfaction of individual users with the public services department according to 
certain items reached approximately 86%, and approximately 87% for institutions. 

• Results showed that the average satisfaction of individuals and institutions with workshops, 
conferences and seminars, based on certain items was approximately 76% and 88% respectively.

• Results indicated that the average satisfaction with the journalistic data issued by PCBS based 
on certain items for users, both individuals and institutions, reached approximately 84% and 
86% respectively. 

• Satisfaction with the statistical reports issued by PCBS based on certain items for users, both 
individuals and institutions reached 88% each.
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Chapter Five
Social Responsibility

During 2020, PCBS implemented a group of social activities that come under the context of 
enhancing the involvement in the local community causes and issues, as being part and parcel of 
the key tasks conducted by PCBS.

5.1 Blood Donation Campaign
During 2020, PCBS conducted a group of blood donation campaigns on behalf of several patients, 
including relatives of employees or citizens in general, throughout several hospitals and health 
centers.

5.2 Interacting with National Causes and Issues
During 2020, PCBS participated in a group of national activities and events organized in the 
context of interacting with causes that affect the Palestinian people in various fields. 
The following table shows the number of activities and events implemented by PCBS within the 
frame of social responsibility during the period 2015-2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 3 2 6 8 5
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Chapter Six
Harvest of 2020 
6.1 Calendar of Statistics

The 2020 Calendar of Statistics included (140) outputs, distributed as follows:

The following shows the distribution of outputs according to main topics:

On the level of adhering to issuing outputs as scheduled:

140
outputs

Based on these inputs, the percentage of commitment 
to publishing statistical outputs as scheduled in the 
2020 Calendar of Statistics reached:

(%96.4) 

 (135)  
 outputs were
 completed as

scheduled

 (5) outputs were  
canceled as a result of 
postponing a group of 
statistical projects for workers 
in 2021 and 2022 due to the 
COVID-19 pandemic

In addition to a group of 
reports and studies that 
were not listed in the 
Calendar of Statistics.

(97)
 Economic 

statistics

(4)
 Records and 

 statistical
 control

(5)
Censuses 

(1)
 A press release 

 on the World
Statistics Day

(24)
 Statistical  

reports

(106)
Press releases 

(24)
 Social and 

 housing
statistics

(9)
 Geographical 

statistics

(10)
 Data rehabilitation 

for public use
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6.2 Field Surveys
In light of the circumstances related to the outbreak of the COVID-19 pandemic and its impact on 
the statistical data collection process from the field, PCBS reconsidered its 2020 statistical agenda, 
postponing/cancelling some projects, and implementing some others via phones whenever 
possible, in line with the preventive measures. In this context, during 2020, PCBS implemented 
a total of (28) statistical surveys, both in the West Bank and in Gaza Strip; (24) surveys were part 
of the 2020 plan, and only (4) surveys were not in the plan (ad hoc), two of which focused on 
measuring the impact of COVID-19 on households and economic establishments. The data of 
(15) surveys were collected using tablets (personal interview or via phone), (13) of which were 
done using paper; by collecting their data using personal interviews, which was limited to large 
establishments. 

6.3 Training and Qualification
The 2020 PCBS training program was affected by the COVID-19 pandemic, where training 
activities were decreased to minimum, most of which were done virtually to adhere to the health 
measures and protocols. The year 2020 witnessed conducting the following training activities 
aiming at building and advancing the capacities of employees in many fields to provide them with 
the experiences and skills necessary to advance their work:

Training Activities on Different Surveys
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6.3.1 In-house Training

• No in-house trainings were implemented this year due to the COVID-19 pandemic. 
• (2) in-house lectures were organized with the participation of (23) employees.

6.3.2 National Training

(12) PCBS employees joined (10) activities at the national level, distributed as follows:
• (7) training courses with the participation of (8) employees. 
• (3) workshops with the participation of (4) employees.

6.3.3 External Training

(23) PCBS employees joined (18) external activities. Activities varied between training courses (5), 
meetings (6), workshops (2), conferences (4), and study visits (1). 

6.3.4 Scholarships

PCBS continued sending one of its employees on a BA scholarship, and three other employees on 
scholarships or a Master›s degree.

6.3.5 Virtual Online Training

(315) PCBS employees participated in (121) virtual online activities. These activities varied between 
training courses (36), training symposiums (23), meetings (24), workshops (225), and conferences 
(13).

6.3.6 Technical Consultations

None of the PCBS employees were sent to provide technical consultations this year due to 
COVID-19 pandemic.

6.3.7 Training of Employees Working in Statistical Surveys

Management and supervision of conducting (10) training courses for the statistical surveys’ 
fieldwork teams.  
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The following table shows the number of training activities the PCBS conducted during the period 
2015-2020:

Activity 2015 2016 2017 2018 2019 2020

In-House Training 7 11 2 7 5 0

National Training 33 29 33 22 34 10

 External Training 92 58 139 93 84 18

Virtual – Online 6 3 17 5 10 121

Technical Consultations 2 4 3 6 2 0

Scholarships 6 7 4 4 5 4

 Papers Presented in Local and
External Conferences

2 5 11 6 7 0

6.4 PCBS Visitors
Despite the circumstances and measures related to the 
COVID-19 pandemic, PCBS received and welcomed 
a group of delegations and visitors this year with the 
aim of exploring ways and fields of joint cooperation. 
PCBS hosted the new Finnish Representative to the 
State of Palestine, the new UNICEF representative, 
the Turkish Commercial Attaché, the Italian General 
Consul, the Representative of the Canadian 
Government, in addition to delegations from 
UNISCO, ESCWA and UNRWA.

Visit of Gaza Girls School to PCBS

Visit of H.E. the Consul General of Italy to PCBS

Visit of H.E. the Representative of UNICEF to PCBS



Annual Report 2020 43



The Palestinian Central Bureau of Statistics44

Chapter Seven
Names in the Records  
of Dedication



Annual Report 2020 45

Chapter Seven
Names in the Records of Dedication

The year 2020 witnessed the retirement of the following colleagues, after a long journey, full of 
dedication and achievements.

To them, we say thank you

Name Year of Appointment Year of Retirement

Manal Abu Hamdah 1987 2020

Marwan Al-Sheikh 1986 2020

Yousef Al-Ashqar 1999 2020

Mustafa Bani Odeh 1999 2020

Mohammad Abu Hasireh 1986 2020

A'ref Abu Al-Qambaz 1990 2020

Sa'eed Diab 2001 2020

On this occasion, PCBS wishes to extend its deepest gratitude and appreciation for 
their sincere, dedicated efforts, hard work, productive role and contribution to building 

and developing the Palestinian Central Bureau of Statistics.

Manal Abu Hamdah Marwan Al-Sheikh

Mohammad Abu Hasireh

Yousef Al-Ashqar

A'ref Abu Al-Qambaz

Mustafa Bani Odeh

Sa'eed Diab
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Chapter Eight
 PCBS General Strategic
 Directions for the years
2018-2022

Institutionalization 
of the National 

Statistical System (NSS) 
through organizing and 

enhancing work between 
PCBS and the rest of the NSS 

components to fulfill users› needs 
and finding partnerships with 

government institutions, 
universities and research 

centers.

Development, 
building and 

institutionalization of 
administrative and central records 

by developing and updating existing 
records, building new records with the 
relevant organizations and institutions 
with the aim of increasing its reliability 
in obtaining data, and enhancing the 
capacities of national institutions in 
developing statistical purposes to 
ensure complementarity between 

administrative records and 
PCBS program and 

agenda.

Continuing 
to respond to the 

requirements of justice 
and gender in the 

process of producing 
and disseminating 

statistics.

Continuing 
to combine 

international human 
rights standards 
enshrined in the 

international agreements 
and covenants 

within produced 
statistics.

Continuing 
to adhere to 

measuring the 
level of users› 
satisfaction.

Building 
a statistical 

business record in 
cooperation with 

all partners.
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Enhancement 
and development of 

technical and administrative 
capacities towards more 

competence and efficiency, while 
focusing on the development of human 

resources capacities in IT at PCBS, 
strengthening the working teams in terms 

of their numbers and knowledge, and 
providing the necessary infrastructure. 

The aim is to face the increasing 
transformation towards increasing 
reliability on this field of designing 

to publish and handle users' 
feedback.

Diversifying 
means of 

publishing data and ease 
of access to it, working on 

increasing its use in all fields, 
enhancing and developing 

the data-publishing and data-
promotion mechanisms and 
policies, and the promotion 

of statistical data to the 
different segments of 

society.
The 

development 
and application of 

the national framework 
to guarantee applying 
quality requirements in 

general and quality 
of statistics in 

particular.

Keeping 
up with the 

international and 
regional efforts 

in producing and 
monitoring statistical 

data concerning 
the 2030 SDGs 

indicators.

Development 
and enhancement 

of building a national 
statistical control system 

to provide databases 
including the national 

plan indicators and 
the 2030 SDGs 

indicators.

Continuing 
to conduct 

censuses in various 
fields in accordance with 

the international standards 
and the time reference for its 

implementation in cooperation 
with the NSS components 
and utilizing census data 

in publishing and 
promoting data.

Continuing to 
use and develop 

modern technologies 
in data collection and 
providing statistical 

databases for planning 
and policy making 

purposes.

Continuing 
its commitment 

to fulfill the 
international standards 

requirements 
for statistical 
indicators.

Computerization 
of administrative 
procedures using 

modern and 
safe/secure 

technologies.
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Chapter Nine
PCBS in Pictures

A workshop with Palestine Trade Center (PalTrade) on 
Export Statistics 2020 and Forecasts 2021

Honoring Ceremony of the Advisory Committee for 
the Violence Survey

PCBS Participation in the Integrity and Accountability 
Conference 2020

A Meeting on Open Data with Birzeit University




