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 كلمة السيدة عال عوض، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 في مؤتمر اإلعالن عن التقرير الوطني حول

 تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في األراضي الفلسطينية

 26/01/2011رام اهللا، األربعاء، 
 

 نية المحترمة المملكة المتحدة في األراضي الفلسطي-السيدة سالم كنعان، ممثلة مؤسسة إنقاذ الطفل
 

 مع حفظ األلقاب، الحضور الكريم
 

 من أركان المجتمِع المدني ألي دولة، ومن هنا فقد أولت السلطة            يا أساس ا اإلحـصائي الرسمي ركن    م الـنظا  يعتبـر 

 لبناء هذا النظاِم في المجتمِع الفلسطيني، وتقديم الدعم الممكن له، كما عملنا في ا خاصاالوطنـية الفلـسطينية اهتمام   

قواعد هذا النظام    على توفير الموارد الذاتية والدولية من أجل إرساء        لإلحـصاء الفلـسطيني    لجهـاز المركـزي   ا

سلطة الوطنية الفلسطينية، أيمانا منها ومنا      ذلها ال اإلحصائي الوطني الرسمي، وذلك من ضمِن الجهود الكبيرة التي تب         

د الفقري لوضِع أي خطة أو سياسة تنموية مبنية على          بأنـه ال تخطـيط بدون إحصاء، فاإلحصاء الدقيق هو العمو          

 .ستقبلية المنشودة المألهداف اأسس سليمة تشكل رافعة لقضايا التنمية، وتحقيق
 

  الكريمالحضوُر
 

 المستقبلية مبنية على األرقام والحقائق والبيانات       هاسياساتها وخطط  إن التـزام السلطة الوطنية الفلسطينية بأن تكون       

ية، يقتضي بالضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير تلك البيانات بصورة دقيقة لمتخذي القرار، وصياغة               اإلحـصائ 

 ِالقرار، لتلبي حاجة المستخدمين وصناعِ     البيانات اإلحصائية في صورة معلومات تكون ذات فائدة في عملية صناعة          

 .د إلى األدلة من قبل القطاع الخاص واألهليالقرار المستن لقرار، كما أن هذا االلتزام ينمي ثقافة صناعةا
 

 تشكل  الفئة ذهوانطالقا من إدراك الجهاز المركزِي لإلحصاء الفلسطينِي بأهمية البيانات المتعلقة بالطفل، حيث أن ه             

 بيانات حول الطفل،    دة  حوالي نصف المجتمع الفلسطيني، فقد قام الجهاز بتأسيس برنامج مستقل يهدف إلى خلق قاع             

ـ  في ي مختصة    وهيئات ودوائر، ومؤسسات مجتمع مدن     ،ا يتالءم مع احتياجات الجهات ذات العالقة من وزارات        بم
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 الجهاز في توفير الرقِم اإلحصائي الرسمي بصفته الجهة المخولةَ          لعبهوإيماناً بأهمية الدور الذي ي    .  هـذا المجـال   

، بعدد  "23/6/2009-22واقع ورؤية الذي عقد في      .. صاء   لإلح يالمؤتمر الدول "البيانات، فقد خرج    ع  قانونـياً بجم  

 .الطفل والمرأة الفلسطينيين طني لمراقبة حقوق وإنشاء نظام من التوصيات كان أبرزها ضرورة
 

 األخواتُ واألخوة
 

ـ         للطفـِل الفلسطيني يأتي من ضمن الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية             يإن إعـداد تقريـٍر وطن

التقرير السنوي   بتطوير من هنا، بدَأ اإلحصاء الفلسطيني    .  كافّة للنهوض بواقع الطفل في نواحي الحياة      الفلـسطينية 

 قضايا  –أطفال فلسطين   (حـول الطفـل الفلـسطيني، الـذي يـصدره سنوياً ضمن سلسلة التقارير، تحت عنوان                 

الطفل الفلسطيني، ورصد    هاز بضرورة مراقبة حقوق   وانطالقا من إيمان الج   .  اما ع 12 من   ، منذ أكثر  )وإحصاءات

في مجال   التغيـرات التي طرأتْ على واقعه، فقد قام، بالتعاوِن والشراكِة مع الوزارات والمؤسسات المعنية العاملة              

الوطنِي األول من نوعه،     التقرير ، بإصدار  المملكة المتحدة  –الطفل    من مؤسسة إنقاذِ   يالطفـل، وبـدعٍم مادي وفن     

ـ   واقع الطفل الفلسطيني في المجاالت كافة؛ االجتماعية، والصحية، والتعليمية، والحقوقية، التي تشخص        دذي يرص ال

لخمسة الماضية، وكذلك  اعلى مدار األعوام في هذه المجاالت واقـع الطفل الفلسطيني، وتبين النجاحاِت التي سجلت   

وفقاً لالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية        يرصـد الثغرات التي ما زالت تعتري تطبيق حقوق الطفل           

 .الفلسطينية الفلسطينية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل
 

 الحضور الكريم
 

  نتْ نتائج التقرير، وبشكل واضح، أن االستثمار في السجالت اإلدارية هو أحد العوامل المهمة لنجاح مراقبة                لقـد بي

في هذا المجال، والتي ال يمكن توفيرها        التي تقيس مدى التقدم     من المؤشرات  يدحقـوق الطفل من خالل توفير العد      

من هنا، فقد قام الجهاز المركزي لإلحصاء، واستناداً       .  مـن خالل المصادر األخرى كالمسوح األسرية، والتعدادات       

ات التفاهم مع عدد من     ، بتوقيع العديد من مذكر    )2013-2009(إلـى اإلسـتراتيجية الوطنِي لإلحصاءات الرسمية        

الفلسطينِي   العمل على تطوير السجالت اإلدارية حول واقع الطفل        شملالوزارات والمؤسسات البحثية المحلية، التي ت     

التي ينتجها الجهاز    العمل وتعظيم االستفادة من بيانات السجالت اإلدارية، واستثمار البيانات         وحقـوقه، بهدف تنظيم   

 . الرسمية، وتحديداً إحصاءات الطفل اإلحصاءاتيرفي سبيل تطو
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 ألخوات واألخوةا
 

 بجملة من التوصيات، لعل أبرزها ضرورة العمِل على مراقبة تطبيِق حقوق الطفل الفلسطيني، من               ير التقر لقد خرج 

 ونود أن نؤكد  .  المؤشرات الخاصة بذلك   قياس التقدم المحرز على جميع     من خالله  نظام للمراقبة، يتم   خـالل إنشاء  

 هـنا علـى أن الجهـاز، وبناء على نتائج وتوصيات اجتماع المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، الذي عقد                 

  بيانات شاملة من جهة، والعمل على تحديث       ة بمثابة قاعد  ليكوننظام مراقبة للقطاعات كافة،      مؤخّـراً، بـدَأ بإنشاء    

 ورش عمل دوقد باشر الجهاز بعق .  ذا النظام وسيكون للطفل الفلسطيني حظٌ في ه     .  البـيانات مـن جهـة أخـرى       

مؤشرات وطنية متفق عليها لخدمة النظام وأهدافه في       ذات العالقة، بهدف الخروج بقائمة     مـع الجهات   متخصـصة 

 .القطاعات كافة، بما فيها المؤشرات التي تقيس وتراقب حقوق الطفل
 

 ،وأخيراً

ومتخذيه في فلسطين؛ كٍل في مجاله وتخصصه في          صناع القرار   مثل هذا النظاِم سيسهم حتماً في مساعدة       إن إنشاء 

وإننا في الجهاز المركزي لإلحصاء    .  لمثل هذه الحقوق   البرامج الالزمة لالستجابة   الطفـل، وبناء   مـراقبة حقـوق   

 الطفل الفلسطيني، هي إحصاءات مستجيبة اإلحصاءات الرسمية التي تحاكي واقع الفلـسطيني نـسعى إلى أن تكون     

 .الطفل الفلسطينية ة، وكذلك اتفاقية حقوقدوليالفلسطيني، وتنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل ال الطفلق لحقوا
 
 

 والسالم عليكم ورحمةُ اهللا وبركاتُه
 


