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Statement: 

أخذت دولة فلسطين علماً بالجهود المميزة التي قامت بها شعبة االحصاءات بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة، ونتفق مع  -1

 برنامج العمل المقترح.

سوف تخلق فجوة في التنسيق، ال سيما في ظل  Data for Nowهناك تخوف من أن المبادرة المتعلقة بآنية البيانات  -2

وجود عدد من الشركاء الذين لهم عالقة مباشرة بالمبادرة، ولغايات االستفادة من هذه المبادرة، نعقتد أننا بحاجة الى اإلعالن 

 عمل التفصيلية وحدود المسؤوليات بين مختلف الشركاء، وكيفية االستفادة القطرية من هذه المبادرة الدولية.عن آليات ال

ترى دولة فلسطين أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بأهمية اطالق هيئة تعاون بشأن استخدام البيانات االدارية  -3

لتعاون من اجل استخدام البيانات اإلدارية، ومن شأن ذلك لألغراض اإلحصائية، خاصة وأن هناك آليات متعددة للعمل وا

 إحداث ارباك بتعدد الهيئات والجهات ذات العالقة.

تتفق دولة فلسطين مع مواصلة تنفيذ نظام المعلومات الموحد لمراكز البيانات الوطنية والعالمية، وتتوقع ان يكون هناك  -4

 استفادة جيدة من هذا النظام.

طين أهمية توجيه الشكر الى الشبكة العالمية على جهودها المقدمة لمؤسسات التدريب االحصائي ترى دولة فلس -5

وانجازاتها وما قامت بتطويره واستحداثه من مواد، كما أن هناك حاجة لتقديم مقترح حول كيفية تنفيذ التدريب لضمان 

 منها خاصة من الدول األقل نموا. االستخدام األمثل للمواد التدريبية وتعزيز الوعي بكيفية االستفادة

تؤيد دولة فلسطين اطالق الشبكة العالمية لموظفي البيانات واالحصائيين، والتي تعتبر خطوة جيدة نحو تعزيز التواصل  -6

 واالستفادة وضمان التحديث والتفعيل الدائم لها بما يضمن تفاعل المشاركين، مع التخوف من تراجع االهتمام بها.

على مكاتب  19 -لة فلسطين أهمية الحاجة الى استمرار تنفيذ االستطالعات المتعلقة برصد أثر ازمة كوفيدترى دو -7

االحصاءات الوطنية، وأن هناك حاجة لتحديد قائمة معيارية لمؤشرات القياس المطلوب التركيز عليها في تلك 

 االستطالعات، وادراج نتائجها كجزء من قواعد البيانات الدولية.
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