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Statement: 

نثمن الدور الذي تقوم به شعبة اإلحصاءات بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة، وندعمها في تنفيذ برنامج عملها واستكمال أعمالها 
، مع أهمية اعطاء جزء اكبر من الدعم لتأسيس المنصات الوطنية للبيانات.الجارية  

 
فيما يتعلق بمبادرة آنية البيانات، وذلك لدعم استخدام المصادر والتكنولوجيات واألساليب المبتكرة  اإلحصائية فيندعم جهود الشعبة 

من أجل انتاج ونشر بيانات أفضل، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العمل مع مقدمي البيانات ومستخدميها الرئيسيين عبر النظام 
نوات الرئيسية لمكتب االحصائي الوطنيي كما جاء بالمبادرة وذلك لدعم تحقيق االحصائي الوطني واالبالغ بالنتائج ونشرها من الق

 االستفادة القصوى ودقة النتائج.
 
 تؤيد دولة الكويت إطالق هيئة التعاون خصوصا في ظل جائحة كوفيد وآثارها االجتماعية واالقتصادية المختلفة.

من أجل تعزيز قدرة النظم  الموحد لمراكز البيانات الوطنية العالمية ندعم الشعبة اإلحصائية في مواصلة تنفيذ نظام المعلومات
.اإلحصائية الوطنية والعالمية  

 
وذلك لالستفادة منها في مجال بناء القدرات بما يلبي احتياجات األجهزة  دعم دور الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب اإلحصائين

ات التعلم االلكتروني بشأن اإللمام بالمسائل اإلحصائية لإلحصائيين بوجه عام اإلحصائية الوطنية، مع ضرورة االستفادة من دور
م ،على وجه الخصوص في ظل جائحة كورونا، وما يتطلبه منه العمل على تنفيذ دورات اضافية للتعلوحديثي الخبرة بوجه خاص

 .االلكتروني في مختلف المجاالت
 

واإلحصائيين حيث من الجيد العمل من خالل هذه الشبكة لتبادل الخبرات والمعارف نثمن إطالق الشبكة العالمية لموظفي البيانات 
 والربط الشبكي والدعم التقني مما سيدعم النظم اإلحصائية الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 

الوطنية بجوالته الثالث، كما يفضل أن  على المكاتب اإحصائية 19-اإلحصائية المسح المتعلق برصد أزمة كوفيد جهود الشعبة ندعم 
يتم تقديم توصيات لألجهزة االحصائية الوطنية مبنية على نتائج هذا المسح كما يفضل أن تستمر  الجوالت القادمة على أن تكون ربع 
 سنوية أى كل ثالثة أشهر تقريبا.
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