
 وجوهرها التنظيم  …  القيادة ليست حكرا على الرجال

االحتالل يعيق مسيرة عملنا وواجهنا " : القدس "  ل اإلحصاءعال عوض رئيسة جهاز  

  بعض المسوحاتإجراءصعوبة في 
 

  
 

  06/03/2011 نشر في عدد يوم األحد الموافق –صحيفة القدس / ديما نادر دعنا: تقرير  

 
 عال عوض   أوصلتة والخبرة المهنية العالية وثقة الزمالء عدا عن الذكاء والطموح صفات ومميزات              الكفاء -رام اهللا    

 ،   المركزي الفلسطيني ، ذلك الجهاز المهم في الحياة السياسية ، االجتماعية  اإلحصاءلتـشغل منـصب رئـيس جهاز        

وبذلك . ه هذا الجهاز من تقارير دورية        والمعطيات هي نتاج ما يصدر     األرقام لغة   أنواالقتـصادية الفلـسطينية رغـم       

 من صفحات الدور الرائد     أخرى صفحة مشرقة    األعمال إدارةجسدت عال عوض ، الحاصلة على شهادة الماجستير في          

 .الذي سطرته المرأة الفلسطينية عطاء وتضحية وبناء في مختلف المجاالت 

 

 ضواحي رام اهللا لالطالع على الدور الهام        إحدى في   صاءاإلحالتقت عال عوض في مكتبها داخل مقر جهاز         " القـدس   "  

 من القيادة النسوية لمؤسساتنا الوطنية من أخرى المركزي من جهة ولالطالع على تجربة اإلحصاءالذي يقوم به جهاز 

 : ، فكان لنا هذا الحوار أخرىجهة 

  المنصب ؟اما هو شعورك عندما توليت هذ: س 

 وانما توليته على خلفية مهنية بحتة ، وهذا ما جعلني اشعر            اإلطالقلمنصب ليس سياسيا على      هذا ا  أن إلى أشير أن أود  

 ليس سهال ، فهي مؤسسة عريقة       اإلحصائية لذلك ، فالعمل بالمؤسسة      أهلتنيبالفخـر كـون كفاءتـي وخبرتي في العمل          

 .بحجمها وطبيعة عملها 

  ثقة وتعاون 
 
 ب ؟كيف تقبل زمالؤك توليك هذا المنص: س 

لؤي شبانة حيث    . القديم د  اإلحصاء رئيس     يسافر   عندما كان  أي باألعمال عندما توليت عملي كقائم      إال صعوبة   أواجهلم   

 . بالمشاركة بين كافة الزمالء األعمالكنا نقوم بتسيير 



 أبدى فقد    رة ،  انه تم تجاوز ذلك خالل فترة قصي       إال كوننا نعيش في مجتمع ذكوري بحت يشكل صعوبة ما ،            أنصحيح   

 هناك ثقة عالية بالمسؤول عنهم وجدارته المهنية ، فأنا ابنة هذه المؤسسة منذ عام                أنكـل الموظفين تعاونهم ، عدا عن        

٢٠٠٠.  

 
 الى ان كل موظف يبذل جهدا كبيرا يمكنه ان يرتقي           اإلشارةوقـد تولـيت المنصب تدريجيا بحكم مهنيتي ، كما ويجب             

ا او انثى ، فالقدرة القيادية ليست حكرا على الرجال بل ان هذه القدرة هي من نصيب النساء                  بغـض النظـر ان كان ذكر      

واعتبـر ان الطـريقة التي تم اختياري فيها كرئيس للجهاز جعلتني اكثر ثقة وفخرا وقوة خاصة وان موظفي                    . أيـضا 

 .ومسؤولي المؤسسة ساهموا في هذا االختيار 

 
 ن عليها في عملك وحياتك ؟ما هي القواعد التي تسيري: س 

  التواضع ، المرونة في التعامل ،     :  ، وهي      في عملي ال يمكنني االستغناء عنها      أساسيةهـناك قـواعد مهمـة وركائز         

 االلتزام والوالء   إلى إضافةالـصرامة فـي اتخاذ القرارات ، تعزيز العمل والجهد الجماعي والقرب من الموظفين كافة،                

 . هذا المنصب إلى واعتقد كل ذلك ساعدني في الوصول  ، والمهنية العالية

   يوم المرأة العالمي 

 هل تعتبرين نفسك تفوقت على الرجل بهذا المنصب ؟: س 

 ،   في بداية مشواري المهني األمر وقد شعرت بهذا  . السهل خاصة في مجتمعنا      باألمر نعـم ، اعـتقد ذلك وهذا ليس           

 الرجل وان اكون بنفس القوة والنشاط الدائمين وان امتلك القدرة على التوفيق من              ضعافأكونه حكم علي بأن اعمل ثالثة       

   ال امتلك المرونة   أنني ، ولكن هذا ال يعني       اإلطالق فلم يكن هناك مجال للتراخي على          ، آخرجانب والتفوق من جانب     

 .امة  الجانبين حسب الظروف ما بين المرونة والصرأمارس أنني ، اي  في التعامل

 
الـثامن مـن اذار هو يوم المرأة العالمي ، هل تعتقدين ان ذلك يساهم في تمكين المرأة ، وهل هناك دور                      : س 

  بهذا الشأن ؟اإلحصاءلجهاز 

 الفلسطينية انها شغلت دورا رياديا ورئيسيا في المجتمع بسبب الظروف التي فرضت عليها ، واعتقد                 التاريخ يشهد للمرأة  

ة الفلسطينية ان تشهد يوم تكريم لها ، لذلك فإن يوم المرأة العالمي هو دعم وتمكين لكل النساء اللواتي                   ان مـن حق المرأ    

  . عملن واجتهدن على مدى سنوات طويلة

 كالتعليم ، الصحة ،       متخصصة بقضايا المرأة   إحصائيات بالذات يكمن في عمل        في هذا اليوم    اإلحصاء دور جهـاز     إن

  .اإلعالم مقارنة بالذكور ومن ثم نشر في مختلف وسائل اإلناث من األميةالعنف ، ونسبة العمل ، البطالة ، 



  

 زوجي هو الداعم الرئيس 

 كيف توائمين بين توليك هذا المنصب وكونك أما ؟: س 

التي ادخل   السهل مطلقا ولكن التنظيم والفصل بين العمل والبيت هو ما يساعدني على ذلك، فأنا منذ اللحظة                  باألمرلـيس    

واني اقر  .  جزءا من وقتي لهم      أكرس ال افكر بالعمل ومشكالته ابدا ، الن لهم الحق في ان             أوالديفـيها البيت واحضن     

 قريبة  أكون   اخصص لهم الوقت الذي يساعدني على ان       أن أحاول أنني متفرغة ، اال     أم حقوقهم كأي    أعطـيهم بأنـي ال    

ــنة ، ــدة ممك ــر م ــنهم اكث ــتطيع وال  م ــذلك الأس ــيام ب ــوال ق ــود  ل ــي   وج ــرئيس ل ــداعم ال ــي ال  . زوج

 فالتعاون والتفاهم والتكامل داخل االسرة هو ما يشجعني ويجعلني املك القوة والقدرة على القيام بواجباتي على اكمل وجه       

 .، فـأي امـرأة عاملـة ال تمـتلك مـثل هـذا الـدعم سـواء مـن الـزوج او االسرة ال تستطيع ان تتقدم أو تنجح                               
 

 الخبرة والتدريب  

 ما هي نصيحتك لكل امرأة تطمح الى تحقيق حلمها ؟:س 

 
 يمتلك شيئا بسهولة فالجد     أن شخص   ألي ، وهي انه ال يمكن       إناثا أونـصيحتي ليس للمرأة فقط وانما لفئة الشباب ذكورا           

 تقدم اكثر من أن العمر تستطيع  ، خاصة انه في هذا    أحالمكوالمثابرة تستطيع ان تملك ما ال يمتلكه غيرك وان تحقق كل            

 وان نتعلم   األمثلاي فئة اخرى فالطاقة التي تمتلكها تساعدك في التطوير والبناء وهنا يجب استغالل هذه المرحلة بالشكل                 

 .من تجاربنا 

 
  ت في  عمل أنني الخبـرة تصقل شخصية الفرد ، فأنا بدأت العمل عندما كنت في الثانوية العامة بحكم الظروف ، كما                    إن

 كمهارة الكمبيوتر وكتابة التقارير وخطط المشاريع         اكتسبت الكثير من المهارات     السنة الثانية من المرحلة الجامعية ففيها     

 الن اشغل   أهلني اللغـات المختلفة ، وعندما انتهيت من جميع مراحل الدراسة بما فيها الماجستير كل ذلك                 إلـى  إضـافة 

فالكثير من الشباب يقعون بهذا المأزق ينتظرون        . اآلخرينقد كنت مميزة عن     مناصـب عـدة بحكـم جدارتي وقدرتي ف        

 األولوية عمل الن    ألي للحصول على العمل ولكن عدم امتالكهم الخبرات الكافية ال يؤهلهم             انتهائهم من مراحل دراستهم   

وفرت لديكما فرصة عمل وان     دائمـا تكـون للذي يمتلك خبرة كافية من التدريب ، فلذلك نصيحتي لكل شاب وشابة إن ت                 

ــشكل     ــتغاللها بال ــيجب اس ــصكما ف ــال تخص ــست بمج ــت لي ــثلكان ــنها األم ــارات م ــساب المه  . . واكت
 

  المركزي اإلحصاء

  المركزي ؟اإلحصاءما تعريف جهاز : س 
 

لرسمي  ا اإلحصائي وتطوير وصيانة العمل      اإلحصائيةهو مؤسسة حكومية رسمية مسؤولة عن تنفيذ المسوح والتعدادات           



 رسمية  إصدارها التي يتم    اإلحصائية الرسمية ، حيث تعتبر كافة البيانات        اإلحصاءاتوضـمان الـتكامل والشمولية في       

 اإلحصائية الجهاز يشكل حلقة الوصل الرئيسية مع المؤسسات         أن إلى باإلضافةبموجب ميثاق الممارسات الفضلى ، هذا       

 . واالستفادة من الخبرات والتوصيات الدولية       اإلحصائيلعمل  الدولـية حـيث يـتم الـتعامل معهـا بهـدف تطويـر ا              
 
 

  رسالة موجهة للمؤسسات ؟إيصال يعمل على أم األرقامهل يقوم الجهاز باالكتفاء بعرض : س 
 
الذي يساعد صانعي السياسات والقرار والمخططين في       " اإلحصائيالرقم   " إنتاج كان هو    أينما مـن مهـام الجهـاز        إن

 مؤسسة ولكنه يقوم بتشكيل الرقم الذي يشكل الداعم والقاعدة       ألي   الجهاز ال يقدم حلوال    أناذ القرار ، حيث     التخطيط واتخ 

 مؤسسة ، فمثال عندما نخرج نسبة الفقر ال نعطي مقابلها الحل ولكن تلك النسبة تساعد وزارة الشؤون أيالتي تنطلق منها 

 تعتبر البنية التحتية    اإلحصاء التي يشكلها جهاز     اإلحصائية، فالبيانات   هاأساساالجتماعية في تحديد خطتها وبرنامجها على       

 . الرئيسي لمختلف المؤسسات والوزارات واألساس
 
 

 هل هناك تأثير لالحتالل على سير عمل الجهاز ؟: س 
 

الكشفية لبعض   بعض المسوحات    إجراء واجهنا صعوبة في     أننا مسيرة العمل حيث     إعاقة االحـتالل له دور كبير في        إن  

 . قطاع غزة إلى باإلضافة ، كجزء ال يتجزأ من فلسطين  المناطق الواقعة خلف جدار الضم والتوسع
 


