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اإلحصاء الفلسطيني واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يوقعان مذكرة 

 تفاهم

 

 ينيا الوطن

، اليوم )االسكوا(ة واالجصماعية لغربي آسيا وتقع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني واللجنة االتقصصايي

، على واتقع 5700، مذكرة صفاهم للمساهمة في صنفيذ مسح أثر العيوان االسرائيلي 70/70/5702الثالثاء 

الظروف االجصماعية واالتقصصايية في تقطاع غزة، وتقعها عن الجانبين معالي السيية عال عوض، رئيس 

ياما، ميير شعبة الخيمات اإليارية في اللجنة االتقصصايية واالجصماعية اإلحصاء الفلسطيني، والسيي ييفيي إ

 ."بيروت"وذلك في بيت االمم المصحية بالعاصمة اللبنانية ". االسكوا" لغربي آسيا 

، على يعمها المصواصل (اإلسكوا)وشكرت السيية عوض، اللجنة االتقصصايية واالجصماعية لغربي آسيا 

طينية منذ نشأصها وحصى يومنا هذا في صقييم اليعم المايي والفني في صنفيذ نشاطات للمؤسسة اإلحصائية الفلس

الف يوالر من موازنة المسح، إضافة إلى  40وفعاليات والمسوح اإلحصائية، حيث سصساهم اإلسكوا بمبلغ 

الفنية في  االسصشارات الفنية في مجال صطوير االسصمارة وصصميم منهجية صنفيذ هذا المسح من تقبل الخبرات

 .اإلسكوا



 

، حيث صّم صطوير 5700وأضافت السيية عوض، أنه صم البيء بالصحضيرات لصنفيذ هذا المسح منذ شهر آب 

اسصمارة المسح بالصعاون مع الشركاء والوزارات المعنية وبمشاركة منظمات األمم المصحية بما فيها اإلسكوا، 

الواتقع خاصة بعي العيوان على تقطاع غزة منصصف حيث صم صصميم المسح ليسصجيب إلى المسصجيات في 

أسرة صصوزع بين  0577، إضافة إلى إجراءات االحصالل في الضفة الغربية، وصبلغ عينة المسح 5700العام 

تقطاع غزة والضفة الغربية، وسيصم جمع بيانات المسح باسصخيام الصقنيات الحييثة من خالل األجهزة 

بالمائة الصي اسصهيفها مسح مراتقبة الظروف  077نفس األسر بنسبة  المحمولة، وألول مرة سيصم صصبع

 .االجصماعية واالتقصصايية الذي صم صنفيذه العام الماضي

 

وأكي السيي طارق العلمي، رئيس شعبة القضايا الناشئة والنزاعات، على أهمية الشراكة ما بين االسكوا 

والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مجال صوجيه جهوي يعم الشعب الفلسطيني لصكون أكثر الصصاتقاً 

فهم األبعاي الطويلة األمي  كما أكي على أهمية هذا المسح بشكل خاص إذ يساعي على. باحصياجاصه وأوضاعه

ولالحصالل بشكل عام، بما يساهم في صحسين سياسات  5700للهجوم اإلسرائيلي على تقطاع غزة في صيف 

الصنمية واإلغاثة وفي زياية الوعي وصطوير جهوي المناصرة لمحاسبة سلطات االحصالل على ممارساصها 

  .وانصهاكاصها للقانون اليولي ولحقوق الشعب الفلسطيني

ويهيف صنفيذ هذا المسح، الى صوفير تقواعي بيانات شاملة حول الظروف االجصماعية واالتقصصايية للسكان في 

تقطاع غزة وكذلك الضفة الغربية وإصاحصها لالسصخيام العام لكافة المسصخيمين والباحثين الى جانب الشركاء 

حية المخصلفة وفي مقيمصها اللجنة االتقصصايية في الحكومة الفلسطينية والمؤسسات اليولية ومنظمات االمم المص

الى جانب صحليل مقارن لواتقع االسر المبحوثة ما تقبل العيوان وما بعيه، " اإلسكوا"واالجصماعية لغربي آسيا 

 .وكذلك صحليل واتقع جوية الحياة الصي يعيشها المواطن الفلسطيني في تقطاع غزة والضفة الغربية

 

 تفاهم مذكرة يوقعان آسيا لغرب االقتصادية واللجنة اإلحصاء

 وكالة معاً اإلخبارية

، اليوم "االسكوا"وتقع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني واللجنة االتقصصايية واالجصماعية لغربي آسيا 

، على واتقع الظروف االجصماعية 5700الثالثاء مذكرة صفاهم للمساهمة في صنفيذ مسح أثر العيوان االسرائيلي 

صاء الفلسطيني، والسيي ييفيي إياما، واالتقصصايية في تقطاع غزة، وتقعها عن الجانبين عال عوض، رئيس اإلح

وذلك في بيت االمم ". االسكوا" ميير شعبة الخيمات اإليارية في اللجنة االتقصصايية واالجصماعية لغربي آسيا 

 ."بيروت"المصحية بالعاصمة اللبنانية 

مؤسسة ، على يعمها المصواصل لل(اإلسكوا)وشكرت عوض، اللجنة االتقصصايية واالجصماعية لغربي آسيا 

اإلحصائية الفلسطينية منذ نشأصها وحصى يومنا هذا في صقييم اليعم المايي والفني في صنفيذ نشاطات وفعاليات 

الف يوالر من موازنة المسح، إضافة إلى  40والمسوح اإلحصائية، حيث سصساهم اإلسكوا بمبلغ 



المسح من تقبل الخبرات الفنية في  االسصشارات الفنية في مجال صطوير االسصمارة وصصميم منهجية صنفيذ هذا

 .اإلسكوا

، حيث صّم صطوير اسصمارة 5700وأضافت عوض، أنه صم البيء بالصحضيرات لصنفيذ هذا المسح منذ شهر آب 

المسح بالصعاون مع الشركاء والوزارات المعنية وبمشاركة منظمات األمم المصحية بما فيها اإلسكوا، حيث صم 

المسصجيات في الواتقع خاصة بعي العيوان على تقطاع غزة منصصف العام صصميم المسح ليسصجيب إلى 

أسرة صصوزع بين تقطاع  0577، إضافة إلى إجراءات االحصالل في الضفة الغربية، وصبلغ عينة المسح 5700

غزة والضفة الغربية، وسيصم جمع بيانات المسح باسصخيام الصقنيات الحييثة من خالل األجهزة المحمولة، 

بالمائة الصي اسصهيفها مسح مراتقبة الظروف االجصماعية  077مرة سيصم صصبع نفس األسر بنسبة وألول 

 .واالتقصصايية الذي صم صنفيذه العام الماضي

وأكي طارق العلمي، رئيس شعبة القضايا الناشئة والنزاعات، على أهمية الشراكة ما بين االسكوا والجهاز 

صوجيه جهوي يعم الشعب الفلسطيني لصكون أكثر الصصاتقاً باحصياجاصه المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مجال 

كما أكي على أهمية هذا المسح بشكل خاص إذ يساعي على فهم األبعاي الطويلة األمي للهجوم . وأوضاعه

ولالحصالل بشكل عام، بما يساهم في صحسين سياسات الصنمية  5700اإلسرائيلي على تقطاع غزة في صيف 

زياية الوعي وصطوير جهوي المناصرة لمحاسبة سلطات االحصالل على ممارساصها وانصهاكاصها  واإلغاثة وفي

 .للقانون اليولي ولحقوق الشعب الفلسطيني

ويهيف صنفيذ هذا المسح، الى صوفير تقواعي بيانات شاملة حول الظروف االجصماعية واالتقصصايية للسكان في 

لالسصخيام العام لكافة المسصخيمين والباحثين الى جانب الشركاء تقطاع غزة وكذلك الضفة الغربية وإصاحصها 

في الحكومة الفلسطينية والمؤسسات اليولية ومنظمات االمم المصحية المخصلفة وفي مقيمصها اللجنة االتقصصايية 

عيه، الى جانب صحليل مقارن لواتقع االسر المبحوثة ما تقبل العيوان وما ب" اإلسكوا"واالجصماعية لغربي آسيا 

 .وكذلك صحليل واتقع جوية الحياة الصي يعيشها المواطن الفلسطيني في تقطاع غزة والضفة الغربية

 

 يوقعان مذكرة لتحسين الحياة االقتصادية بغزه" االسكوا"اإلحصاء الفلسطينى و

 

 اليوم السابع

وتقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مذكرة صفاهم مع لجنة األمم المصحية اإلتقصصايية واالجصماعية 

ببيت األمم المصحية بيروت، حيث صأصي هذه االصفاتقية بين الجهاز و اإلسكوا لصنفيذ مسح ( اإلسكوا)لغربي آسيا 

ة لألسر الفلسطينية في الضفة الغربية وتقطاع غّزة إثر العيوان كامل لواتقع الظروف االجصماعية و االتقصصايي

ألف يوالر من موازنة المسح، إضافة  40، حيث صساهم اإلسكوا بمبلغ 5700اإلسرائيلي علي تقطاع غّزة 

". إلى صقييمها االسصشارات الفنّية والخبرات المطلوبة في مجال صطوير اسصمارة ومنهجية صنفيذ المسح

: آثار االحصالل اإلسرائيلي"ض رئيس الجهاز ، أمس أن هذا المسح الذي يحمل عنوان وأشارت عال عو



يهيف إلى صوفير تقاعية بيانات إحصائية لمراتقبة الظروف " تقياس ومراتقبة األوضاع الحياصية في فلسطين

ربية في االجصماعية واالتقصصايية لألسر الفلسطينية في تقطاع غزة، خالل المرحلة األولى، و في الضفة الغ

ظل اجراءات االحصالل ، إضافة إلى صوفير تقاعية بيانات إحصائية حول صوجهات األفراي حول واتقع جوية 

الحياة في كّل من الضفة الغربية وتقطاع غّزة ، وإصاحة هذه البيانات السصخيام الوزارات والمؤسسات 

لمهصمين، األمر الذي سيمكن من الحكومية، والمؤسسات اليولية، ومنظمات األمم المصحية، والباحثين وا

وأضافت عوض أنه صّم البيء . إجراء المقارنات الالزمة لواتقع األسر الفلسطينية تقبل العيوان وبعيه

، حيث صّم صطوير اسصمارة المسح بالصعاون مع 5700بالصحضيرات لصنفيذ هذا المسح منذ شهر أغسطس 

مات األمم المصحية بما فيها اإلسكوا حيث صّم صصميم الشركاء الوطنيين و الوزارات المعنية وبمشاركة منظ

إضافة  5700المسح ليسصجيب إلى المسصجيات في الواتقع خاصة بعي العيوان على تقطاع غّزة منصصف العام 

أسرة صصوّزع بين تقطاع غّزة والضفة  0577إلى إجراءات االحصالل في الضفة الغربية، وصبلغ عّينة المسح 

 077بيانات المسح باسصخيام الصقنيات الحييثة، و ألّول مّرة سيصم صصّبع نفس األسر بنسبة الغربية، وسيصّم جمع 

  .بالمائة الصي اسصهيفها مسح مراتقبة الظروف االجصماعية واالتقصصايية الذي صّم صنفيذه العام الماضي

 

 بغزه االقتصادية الحياة لتحسين مذكرة يوقعان" االسكوا"و الفلسطينى اإلحصاء

 اليوم العاشر

وتقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مذكرة صفاهم مع لجنة األمم المصحية اإلتقصصايية واالجصماعية 

اتقية بين الجهاز و اإلسكوا لصنفيذ مسح ببيت األمم المصحية بيروت، حيث صأصي هذه االصف( اإلسكوا)لغربي آسيا 

كامل لواتقع الظروف االجصماعية و االتقصصايية لألسر الفلسطينية في الضفة الغربية وتقطاع غّزة إثر العيوان 

ألف يوالر من موازنة المسح، إضافة  40، حيث صساهم اإلسكوا بمبلغ 5700اإلسرائيلي علي تقطاع غّزة 

 ."ة والخبرات المطلوبة في مجال صطوير اسصمارة ومنهجية صنفيذ المسحإلى صقييمها االسصشارات الفنيّ 

: آثار االحصالل اإلسرائيلي"وأشارت عال عوض رئيس الجهاز ، أمس أن هذا المسح الذي يحمل عنوان 

يهيف إلى صوفير تقاعية بيانات إحصائية لمراتقبة الظروف " تقياس ومراتقبة األوضاع الحياصية في فلسطين

واالتقصصايية لألسر الفلسطينية في تقطاع غزة، خالل المرحلة األولى، و في الضفة الغربية في االجصماعية 

ظل اجراءات االحصالل ، إضافة إلى صوفير تقاعية بيانات إحصائية حول صوجهات األفراي حول واتقع جوية 

ات والمؤسسات الحياة في كّل من الضفة الغربية وتقطاع غّزة ، وإصاحة هذه البيانات السصخيام الوزار

الحكومية، والمؤسسات اليولية، ومنظمات األمم المصحية، والباحثين والمهصمين، األمر الذي سيمكن من 

 .إجراء المقارنات الالزمة لواتقع األسر الفلسطينية تقبل العيوان وبعيه

ير ، حيث صّم صطو5700وأضافت عوض أنه صّم البيء بالصحضيرات لصنفيذ هذا المسح منذ شهر أغسطس 

اسصمارة المسح بالصعاون مع الشركاء الوطنيين و الوزارات المعنية وبمشاركة منظمات األمم المصحية بما فيها 

اإلسكوا حيث صّم صصميم المسح ليسصجيب إلى المسصجيات في الواتقع خاصة بعي العيوان على تقطاع غّزة 



أسرة  0577وصبلغ عّينة المسح  إضافة إلى إجراءات االحصالل في الضفة الغربية، 5700منصصف العام 

صصوّزع بين تقطاع غّزة والضفة الغربية، وسيصّم جمع بيانات المسح باسصخيام الصقنيات الحييثة، و ألّول مّرة 

بالمائة الصي اسصهيفها مسح مراتقبة الظروف االجصماعية واالتقصصايية الذي  077سيصم صصّبع نفس األسر بنسبة 

 .صّم صنفيذه العام الماضي

 

 بغزه الـاقتصادية الـحياة لتحسين مذكرة يوقعان الـاسكوا و الـفلسطينى الـإحصاء

 موتقع خبر صح

 والـاجصماعية الـإتقصصايية الـمصحية الـأمم لجنة مع صفاهم مذكرة الـفلسطيني لإلحصاء الـمركزي الـجهاز وتقع

 لصنفيذ الـإسكوا و الـجهاز بين الـاصفاتقية هذه صأصي حيث بيروت، الـمصحية الـأمم ببيت( الـإسكوا) آسيا لغربي

 إثر غّزة وتقطاع الـغربية الـضفة في الـفلسطينية لألسر الـاتقصصايية و الـاجصماعية الـظروف لواتقع كامل مسح

 الـمسح، موازنة من يوالر ألف 40 بمبلغ الـإسكوا صساهم حيث ،5700 غّزة تقطاع علي الـإسرائيلي الـعيوان

 صنفيذ ومنهجية اسصمارة صطوير مجالـ في الـمطلوبة والـخبرات الـفنّية الـاسصشارات صقييمها إلى إضافة

 الـاحصاللـ آثار“ عنوان يحمل الـذي الـمسح هذا أن أمس ، الـجهاز رئيس عوض عال وأشارت.”الـمسح

 لمراتقبة إحصائية بيانات تقاعية صوفير إلى يهيف ”فلسطين في الـحياصية الـأوضاع ومراتقبة تقياس: الـإسرائيلي

 الـضفة في و الـأولى، الـمرحلة خاللـ غزة، تقطاع في الـفلسطينية لألسر والـاتقصصايية الـاجصماعية الـظروف

 حول الـأفراي صوجهات حول إحصائية بيانات تقاعية صوفير إلى إضافة ، الـاحصاللـ اجراءات ظل في الـغربية

 الـوزارات السصخيام الـبيانات هذه وإصاحة ، غّزة وتقطاع الـغربية الـضفة من كلّ  في الـحياة جوية واتقع

 الـأمر والـمهصمين، والـباحثين الـمصحية، الـأمم ومنظمات الـيولية، والـمؤسسات الـحكومية، والـمؤسسات

 عوض وأضافت.وبعيه الـعيوان تقبل الـفلسطينية الـأسر لواتقع الـالزمة الـمقارنات إجراء من سيمكن الـذي

 الـمسح اسصمارة صطوير صمّ  حيث ،5700 أغسطس شهر منذ الـمسح هذا لصنفيذ بالـصحضيرات الـبيء صمّ  أنه

 الـإسكوا فيها بما الـمصحية الـأمم منظمات وبمشاركة الـمعنية الـوزارات و الـوطنيين الـشركاء مع بالـصعاون

 منصصف غّزة تقطاع على الـعيوان بعي خاصة الـواتقع في الـمسصجيات إلى ليسصجيب الـمسح صصميم صمّ  حيث

 بين صصوّزع أسرة 0577 الـمسح عّينة وصبلغ الـغربية، الـضفة في الـاحصاللـ إجراءات إلى إضافة 5700 الـعام

 صصّبع سيصم مّرة ألّول و الـحييثة، الـصقنيات باسصخيام الـمسح بيانات جمع وسيصمّ  الـغربية، والـضفة غّزة تقطاع

 صمّ  الـذي والـاتقصصايية الـاجصماعية الـظروف مراتقبة مسح اسصهيفها الـصي بالـمائة 077 بنسبة الـأسر نفس

 .الـماضي الـعام صنفيذه

 

 

 

 


