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س ،السیدة عال عوض   تعلن انطالق إلحصاء الفلسطینيارئ
ة المستدامة المسح العنقود متعدد المؤشرات التحضیرات لتنفیذ     2018لعام  وأهداف التنم

  
ة المستدامة،  الفلسطیني من اجل اإلحصاء یبذلهاإطار الجهود التي في  السیدة عال عوض،  اعلنتتوطین مؤشرات التنم

س  اح الیوم الثالثاء  اإلحصاءرئ المسح العنقود متعدد انطالق التحضیرات لتنفیذ ، 11/04/2017الفلسطیني ص
ة المستدامة، وأهدافالمؤشرات  السیدة جون حضور  وذلك خالل ورشة عمل التي عقدها اإلحصاء الفلسطیني التنم

سف" األمم المتحدة للطفولة الممثل الخاص لمنظمة ،ونجي الممثل الخاص لبرنامج األمم ، یرتو فاالنتالسید رو و " الیون
ة)UNDP( اإلنمائيالمتحدة  ة الشر   . ، وممثلي الوزارات والمؤسسات والهیئات والمنظمات والمؤسسات الدول

  

رتهم على  وقد الحضور، وش أتي انعقادها  تهمتلبیرحبت السیدة عوض،  ة في هذه الورشة الهامة، والتي  الدعوة للمشار
عتبر ، )MICS 6( االستعداد والتحضیر لتنفیذ الدورة السادسة من المسح العنقود متعدد المؤشراتفي إطار  هذا حیث 

ة الضخمة التي تنفذ على مستو الوطن، وتكتسب هذه الدورة من المسح من المسح  ة خاصة المسوح النوع مقارنة أهم
ب اس جزء  ة لق س ل أداة رئ ش ونه س قة من  ة المستدامةیر من الدورات السا   .مؤشرات التنم

  

س اإلحصاء الفلسطیني ة عقدت خالل شهر أیلول من العام  تاعتمدقادة العالم  أن ،وأوضح رئ ة تارخ في قمة أمم
ة المستدامة لعام  2015 قها من خالل  17، والتي تتضمن 2030خطة التنم ة، وقد بدأ نفاذ 169هدفًا سیتم تحق غا

ة  انون ثاني هذه الخطة مع بدا ة لألمم 2016شهر  ات، فقد اعتمدت اللجنة اإلحصائ ، ولتحقی هذه األهداف والغا
ة تشمل  اس األهداف المحددة، منها  231المتحدة، قائمة نهائ ا لرصد وق مؤشرًا سیتم رصدها  71مؤشرًا متف علیها دول
  .من خالل المسوح األسرة

  

ته وطّورته منظمة األم) MICS(متعدد المؤشرات المسح العنقود  وأضافت السیدة عوض، أن م المتحدة الذ أعدَّ
سف"للطفولة  ة على األسر، حیث عتبر  ،"الیون ًا یهدف إلجراء دراسات مسح ل أساسي  یوفربرنامجًا دول ش المسح 

س المسح المؤشرات األ ق ما  ة التي معلومات عن الوضع الصحي واالقتصاد واالجتماعي لألطفال والنساء،  ساس
ة  ة لأللف سیلعب هذا المسح خالل ، و (MDGs)تسمح للدول برصد ما ُتحرزه من تقّدم تجاه تحقی األهداف اإلنمائ

المسوح األسرة، ووفقا لهذا المفهوم، فقد  ة المستدامة ذات الصلة  ًا في توفیر مؤشرات التنم س السنوات القادمة دورًا رئ
ع جدیدة لم تكن مغطاة خضعت نماذج واستمارات هذا الم ضمن إضافة مواض ما  ة  سح للعدید من المراجعات المنهج

ة  ضمن تغط قة للمسح مما  عد % 75في النماذج السا ة المستدامة لما  اس التنم ق طة  من المؤشرات األسرة المرت
ع. 2015عام  ه المسح من مواض غط ة عالوة على ما  ع التال ة فح: حیث تم إضافة المواض اه، الحما ص جودة الم

ر  م الم م التعل ة، تقی ، االعاقة ضمن المفهوم الجدید ألنواع االعاقة، الهجرة، الطاقة )سنة 14-7لألطفال (االجتماع
عاد  ة، الفقر متعدد األ فة، الضح   .بین األطفال والنساء واألفرادالنظ

  

س  م هذه الورشة المتخالفلسطیني، أن  اإلحصاءونوه رئ اء تنظ ا أتي صصة مع الشر ع والقضا بهدف مناقشة المواض
ه حول االتجاه الواجب  ات التي تواجه تنفیذ مثل هذه المسوح، بهدف الخروج بتصور وطني واضح ومتف عل والتحد

ه، وذلك في إطار استعداد  سف في بیروت  اإلحصاء الفلسطینيالسیر ف ة في ورشة العمل التي ستعقدها الیون للمشار
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أن یتم تنفیذ هذا  الفلسطیني اإلحصاءحول هذا الموضوع، حیث أن التوجه لد  26/4/2017-19       خالل الفترة
فة أن من أهم . 2018المسح في دولة فلسطین خالل الرع األخیر من العام  ا التي ستكون  مض ع والقضا  المواض

ع والمؤشرات النماذجما هي تتمثل في محور النقاش في هذه الورشة  ن جمعها من خالل هذا المسح والمواض ، المم
احث و  حوث وال ة على الم فائها"عبء االستجا ما وأننا "في ظل الحجم الكبیر لالستمارة والوقت الالزم الست ، ال س

ما  6نتحدث هنا عن  قل عن استمارات  ات المتعلقة في اإلضافة إلى ، الحد األدنىنموذج  62ال  اختالف المنهج
ذلك، حجم العینة المطلوب لضمان توفیر المؤشر، و حساب المؤشرات عض المؤشرات للواقع  مالئمةمد  و قة  ومطا

  .الفلسطیني
  

دوها  رتو ونجي، الممثل الخاص لمنظمة ش سف" األمم المتحدة للطفولة السیدة جون  عن   وأعرت، الحضور" الیون
ما  سعادتها مسح مؤشرات المسح العنقود متعدد المؤشرات،  الغة بهذا العدد الكبیر من الحاضرن والمهتمین  ال

قة إتمامفي  لالحصاء الفلسطینيالدور الراد  أشادتو  ل ل الدورة الخامسة السا ش لمسح العنقود متعدد المؤشرات 
ة وأكملت المسح على وتعتبر فلسطین الدولة ال ، حیثامل افة المؤشرات المطلو  أكملوحیدة في المنطقة التي غطت 
ة والكفاءة ستكون  ان تكون الدورة السادسة القادمة لهذا المسح وأكدت انها على ثقة ،وجه مع الدورة الخامسة  بنفس الفعال

قة   .السا
 

ه طاقم الفلسطیني على الط اإلحصاءللیونسیف،  الخاص ممثلالوهنأت وقد هذا  متاز  اقم المؤهل والخبرة العرقة التي 
اسات صنع  التالي موائمة س ل دور و ش انات المتاحة والمحدثة  ة الب اشرة على نوع صورة م س  العمل مما ینع

ة التقدم في شتى المجاالت انات حدیثة للمضي في عمل ل متناغم مع توفر ب ش اإلحصاء  أن ونوهت. القرارات 
ا  الفلسطیني انات محل افة المؤسسات ومستخدمي الب اقوم بنقل التجرة والخبرات الى  م ا وٕاقل  .ودول

  

االنتقال ، ونجيالسیدة  تتحدثو  عین  إلىحول النقلة الكبیرة التي حدثت  ة المستدامة  ضرورة اخذ مؤشرات التنم
ة  ار لتسهیل عمل انات على مستو عالمياالعت ه حول الدور ، مقارنة الب في  الفلسطیني اإلحصاءالهام الذ سیلع

ة تحدید المؤشرات التي تنطب مع  اتف ة األولو لمتها أكدت . الوطن ة  قین  أنهاوفي نها المضي قدما في  أنعلى 
ة  المسح  ة المعن عد انضمام المؤسسات المحل ل فعال خاصة  ش العنقود متعدد المؤشرات في دورته السادسة سیتم 
افة المعنیین عد هذ   . ه الورشة التي تضمن العمل الموحد بین 

  
ر لمته ش یرتو فالنت وفي  إلحصاء الفلسطیني ، ا)UNDP( اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة   الممثل الخاص ،السید رو

سي الممثل صفتهمالفرصة لهم  إلتاحة ما یخص  فلسطین في دولة المتحدة األمملمنظمات  الرئ ة الت مؤشراتف نم
داً  . المستدامة ة و صناع القر  مؤ ومة الفلسطین ة هذا المسح للح . فهمأهداار للمضي قدما في تنفیذ مهامهم و على أهم

ه  لمتهختم و   ر والتقدیربتوج ل عام و  لدولة  الش ش ةالمؤسسة فلسطین  ة اإلحصائ ل خاص في االلتزام  الفلسطین ش
ة المس ومؤشرات أهدافمعاییر  ناء قاعدة  ،تدامةالتنم ةلفهم  أسستو ة . في فلسطین اإلحصاء أهم أهم ما واشاد 

ا والذ ال یزال طور العمل وان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي یتطلع قدما لتنفیذ هذا المسح العالمي  ،الجهد المبذول حال
  .الهام

  


