
  
اإلحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل حول نظام المراقبة اإلحصائي لمؤشرات النوع 

 االجتماعي
 
 

الفلسطيني اليوم الخميس الموافق  لإلحصاءنظم الجهاز المركزي  :سائد أبو فرحة –رام اهللا 

في  لمؤشرات النوع االجتماعي اإلحصائيورشة عمل حول نظام المراقبة  30/06/2011

المتحدة للسكان  األمموصندوق  المرأةبالتعاون مع وزارة شؤون  ،قره بمدينة رام اهللام

)UNFPA(  والمهتمين  واألهليةحضرها العديد من الممثلين عن المؤسسات الحكومية

  .والباحثين وممثلي الجامعات

الفلسطيني مرحبة  الجهاز المركزي لإلحصاء رئيس عال عوض وقد افتتحت الورشة السيدة 

أهمية دمج المؤشرات المرتبطة بالنوع االجتماعي في النظام  حيث ركزت علىبالحضور 

وبينت أن وضع النظام من شأنه أن يؤدي إلى تحسين السجالت اإلدارية، والتي  ،المنشود

  .أشارت إلى وجود ضعف فيها

في تطوير السجالت  عن أملها في أن ينعكس النظام عبرت السيدة عوض أخرىمن جهة 

أن الجهاز بدأ العمل من أجل بلورة النظام المنشود قبل صدور قرار ، الفتة إلى  اإلدارية

  .مجلس الوزراء بفترة

  

أهمية إيجاد نظام المراقبة  علىوزيرة شؤون المرأة  ذياب ةربيح السيدة أكدتمن جانبها 

، باعتبار أنه سيسهم في تحسين عملية التخطيط، ووضع السياسات، مشيرة إلى أن اإلحصائي

  .إنجاز هذه المسألة يمثل هدفا أساسيا بالنسبة للوزارة

ونوهت إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا، والقاضي بتشكيل الفريق الوطني 

المراقبة اإلحصائي، والذي يرأسه الجهاز، ويضم في عضويته الوزارت ذات الصلة، لنظام 

  .مشيرة إلى أن النظام ينسجم مع توجهات وجهود وخطط الوزارة لالرتقاء بوضع المرأة

نحن في مجتمع يحضر ألن ينتقل من سلطة غير مكتملة السيادة، إلى  السيدة ذياب وقالت

أهمها النوع وتامة في كافة المجاالت، ومن ضمنها دولة، لذا يجب أن تكون لدينا الجاهزية ال

  .كافة شرائح المجتمعتهم االجتماعي، والتي هي قضية ال تهم المرأة فحسب، بل 

ودعت كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة 

  .االجتماعية



أما الممثلة الخاصة لصندوق األمم المتحدة للسكان في األراضي الفلسطينية باربرا بيانزا 

جورجي، فلفتت إلى دعم الصندوق فكرة النظام، مبينة أن إيجاد نظام المراقبة سيكون له 

  .ية في تحسين واقع المرأة، وتلمس احتياجاتهاعوائد إيجاب

ونوهت إلى عناية الصندوق بالشؤون السكانية، وتعاونه مع الجهاز لتنفيذ العديد من المسوح 

  .واألنشطة اإلحصائية

بقضايا النوع االجتماعي لعدة اعتبارات، من  المتحدة للسكان األممصندوق اهتمام كما بينت 

  .سين مستوى مشاركتها على شتى الصعدأهمها ضرورة االرتقاء بمساهمة المرأة، وتح

وأكدت أن استمرار تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، يفرض تحديات عديدة من أجل 

  .تمكينها من أداء دورها
  


