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 عال عوض/رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيد. كلمة معالي 
 02/72/0272، الثقافيهللا قصر رام ، االحتفال باليوم العالمي لإلحصاءفي 

 

 محمد اشتيه/رئيس الوزراء دولة د.
 كاًل باسمه ولقبهالحضور الكريم  السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة،

         ،ي أبناء األسرة اإلحصائيةزميالتي وزمالئ
 أسعد هللا صباحكم بكل خير
  لإلحصـر  يرليوم العـرلمومشـركتتار ذـ ا اتحتلـر  بـ الـعوو تلبيـتمم  ونشـكر لمـمنرحب بكم أجمل ترحيـب  

  فقـــع حرلـــء إجـــرا ا  مـــ  ع ـــرم  ـــش  مـــ  المشـــركت إخواناـــر عـــعم تمكـــ  بســـعراتار ماقو ـــ    تبقـــ ولمـــ  
ولـ  المشـركت  ولـم يـتمك  مـ   فمل الشكر والتقعير لمم جميعًر  ولمل مـ  وقـع العـشم  اون ذلكاتحتال  

 .ذلك
 

 السيدات والسادة، الحضور الكريم،
م  تل ورم   02/02يأتي تاظيم ذ ا اتحتلر  استجربً  لقراك اللجا  اإلحصرئي  لألمم المتحع  بأن يكون 

بـعأ  في مختلـ  ماـرحي الحيـر   فقـع  ا  تقو  مؤثر  يومًر ورلميًر لإلحصر   لرفع الووي بأذمي  اإلحصر
  القـرن بروتبـرك  أحـع أذـم ولـوم ذـ ا   0200ما  العـرم نحو ولم البيرنر   برذتمرم متشايع أنظرك العرلم تتجه
 فلســ ي  ذــ ا اليــوم فــي أخــ  الجزــرز ولــ  ورتقــه إرــالل مبــراك  ولــم البيرنــر  فــيومــ  ذاــر وأكثرذــر نمــوًا  
 لتحــعيو وت ــوير نظــم العمــل فــي الجزــرز 0202ماــ  العــرم تبيــر   اً بــ   جزــوانوعيــ   و  نقلــ و خ ــو  كائــع  

ول  المستوى الوراي واإلعليمـي  الجزواتشاماًر مع  لتميف مع ذ ا التغييروتزيئ  الباي  التحتي  للتجروب وا
  وأكتـرن ولـ  مختلـ  مكونـر وإنمـرالجزـرز  التحو  والتغيير ت يقتصر ولـ  ذ ا فرلحعيو و    والعولي

 المجتمع الللس ياي.
 الحضور الكريم،،،

  العوليـــ  والت ـــوكا لمســـتجعا  يـــأتي فـــي ســـيرل مواكبتزـــر ل ولـــم البيرنـــر  لمبـــراك  اولـــ  فلســـ ي  إن تباـــي
 Big Data والبيرنــر  المبيــر  المعلومــر    وثــوك  0202أجاــع  التاميــ  المســتعام  واتلتشامــر  المتعلقــ  ب
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لــم تعــع البيرنــر    و البيرنــر مباــي ولــ  فــي وــرلم كعمــي  اليــوم أ ــبحار نشــي  فقــع والت ــوك التماولــوجي 
فــاح    والســريع ولــ  البيرنــر اإلحصــرئي  الحرليــ  عــراك  ولــ  التجــروب مــع اتحتيرجــر  وال لــب المتشايــع 

  بــل أ ــبحار نتحــعع وــ  يثيــر الريبــ  والخــو و  معقــع تعلــم وأاا  نتحــعع وــ  اإلحصــر   نعــع اليــوم لــم
والـ ي أرلـع وليـه لقـب  "ولـم البيرنـر "نحو  اإلحصر ج كي في ماح    وو  تغير للبيرنر  سعأو ملزوم 

ـــه فـــي حيرتاـــر   إلبـــراز"  يالقـــرن الحـــراي والعشـــر  طنلـــ" تشـــير العكاســـر  الـــ  أن الو ـــرئ  و أذميتـــه وتيمت
 في العرلم خال  العشرون ورمًر القرام . أجراً واألكثر به ستمون األكثر رلبًر   المرتب 

 

 الحضور الكريم،،
اليوم مبراك  كائع   ليس ولـ  مسـتوى فلسـ ي  فحسـب   إرالعزرتعع مبراك  ولم البيرنر  التي نح  بصعا 

  ذر اليــوم بكــل فخــر واوتــشازنربــعأوعــع  وتا ــوي ولــ  وــع  مشــركيع  وإنمــر ولــ  مســتوى الما قــ  العربيــ  
مجمووــــ  وبمســــرذم  مــــ   األمريكيــــ  الجرمعــــ  العربيــــ وللمــــر  األولــــ  فــــي فلســــ ي  بشــــراك  ح ي يــــ  مــــع 

التغييـر  إحـعاعميـل نحـو  األلـ فـي مسـير   األولـ اتتصرت  الللس ياي  وباك فلسـ ي   لتمـون الخ ـو  
ن ـرل الشـراك   حتـ  نـتمك  مـ  توسـيع  ذار ملتوح  للجميع لالنضمرم ال  ذ   المبـراك   والعوو  الماشوا

ل اـر البشـري  وبقـعكا  جرمعرتاـر ومؤسسـرتار التـي نعتـش متسـلحي  بامختلـ  الق روـر    وت ويرذـر لتشـمل
ذـ   الاقلـ  الاوعيـ  والمسـرذم  فـي خلـع  وإحـعاع  لاتمك  م  تجروز التحـعير  التـي تواجزاـر  بزر ونلتخر

 يل م  ولمر  البيرنر  في فلس ي .ج
 

 الحضور الكريم، 
وشغلار العائم نحو الحري   لمجرت  الواعع الللس ياي ال ي نشي   والتحعير  التي تواجزار في شت  ا إن

واتستقال   ت يشيعنر إت إ راكًا ول  موا ل  العمل والبار   ومواكب  الت وك  ضركبي  ب لك أكوم  وك 
ومر نح  بصعا العمل وليه اليوم ذو جش  م  ش لشعب مر زا  ي بع تحء اتحتال . اإلبعام والتمي

المبراك   ومؤسسر  تعتارص ذ   اللر   وتباي ذ   اً وجوانر  فرلمل معوو أفرااو  ومقرومتار نضرلار
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المستعام   وذار أوا توجيه بعض  ح ي ي التامي  ال إحعاعيسزم في  ال ي احوالواستغاللزر ول  
 الرسرئل:

 الرسالة األولى: المعرفة
 accessibilityواتترح  أو  وعء مض   مترح  أكثر م  أي وعع برتء اليومرلمعرف  ليس لزر حعوا  ف

زر تخعام  واسعرا تزر بشكل  حيحو الو و  ال  البيرنر    ول  تمون عراكاً  أنبملزومزر العصري ذي 
 .بأعل جزع ممك 

 الرسالة الثانية: التحديات
 بأنمر يميش ذ   المرحل  و   ترن التحعي في المرضي عل  مصراك البيرنر  وسبل حلظزر وتارعلزرلقع 

 تأفراا وجمرور  ومؤسسر  وثقرفر  ومجتمعر . سلوتارلبيرنر  التي توثع لذرئل  المصراك 
 الرسالة الثالثة: الشراكة

ن المل أ بح ماتج أ ان العًر م ترتمش ول  توسيع اائر  الشرتر   اإلحصرئيتحعيو الاظرم  إستراتيجي 
ن تأتي أ يمك ألفمرك الجيع  ولقاروتار أن ا  في موععه وتخصصه ومستخعم للبيرنر  في آن واحع وتالً 

 م  أي مكرن بغض الاظر و  موععك الجغرافي او الق رم ال ي تعمل به أو تخصصك  وأن الاجرح
وملار خال  الساوا  وعع والزع  العرم   اإلنسرنواعمر يكون الزع  ذو خعم   استعام يكون أكثر 

م البيرنر  ول  مختل  المستوير  سوا  األخير  ول  آلير  لتعميم المعرف  اإلحصرئي  والمعرف  في ولو 
 ال الب.  أوالمستخعمي  العرايي   أو ارم القراك 

 الرسالة الرابعة: الفرص المتاحة
ذ ا اليوم ذو شرذع ول  الثمرك األول  للشراكر  الح ي ي  التي ذعفزر الازوض بعلم البيرنر  ليكون 

لالستثمرك وذ   فر تار   زر الق رم الخرصسالرافع  لمشركيع مشترت  تضم مختل  الق رور  وول  كأ
ومر   لق رم الواوعاذ ا وج بزم نحو اتبتمرك  وتعشيش مشركتتزم في رلشبربالبشري المتمثل ب نربموكا

عصع الق رور  أ –لعيار جميعرف ورمًر  03س   اون م  شعبار  %86 أنفتي حيو  مجتمعأنار يميشنر ب
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الم لوب   و   تو يلزر في اتبتمرك والتامي البيرنر  وتيف يمك مر يمك  تقعيمه في مجر  ولم -المختلل 
 الموار .الور  و أت وذو  تبيرلزع  بعاي  الرليوم ذو   فمعًر تلريع ولزع  واحع العمل

 
 الى، الشكر والتقدير أتوجه بجزيلختامًا، و 
  اول  كئيس الوزكا  ول  اومه وكوريته ومشركتته في ذ ا الحعع الزرم 
 تي نتعش بزر ونلتخر ول  ذ   الشراك  الول رعم العمل في الجرمع    عربي  األمريكي الجرمع  ال 
    المبراك مجموو  اتتصرت  الللس ياي  وباك فلس ي  ول  مسرذمتزم في ذ  
  ررعم اإلحصر  الللس ياي ال ي  بر  اإلبعام والتميش واوانزم  وأخص برل تر فريع العمل ال ي

 فع رئمم ت يعر  إت السمر  حعًا. الي  ذ ا الحعع. بوكتء سواوعتم  لت تول  اإلوعاا والتحضير
  ذ ا الحعع. إنجرحولمل م  سرذم في   تمك لمم جميعًر ول  حضو 

 

لتعرون أوسع ل أفعالم روح   نق   اتن الل نحو  فمركاألمبراكا  و ذ ا اتحتلر   وال شكليأتما  أن 
 الزرم. الت وكذ ا  في األمثلاتستثمرك و 
 

 ه.وبركات   هللا   عليكم ورحمة   الم  والس  


