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Statement: 

منظمة االمم المتحدة، ونتفق مع  تشكر دولة فلسطين الجهود المميزة التي قامت بها شعبة االحصاءات بالتعاون مع -1

 برنامج العمل المقترح.

تدعم دولة فلسطين مبادرة انية البيانات، وتشجع استخدام المصادر والتكنولوجيات واالساليب المبتكرة من اجل نشر  -2

لجهات الوطنية بيانات أكثر مالئمة من حيث التوقيت في المجاالت المتصلة بأهداف التنمية المستدامة. وضرورة مشاركة ا

في توفير بيانات أكثر مالئمة من حيث الوقت، واالبالغ عن النتائج في القنوات الرئيسية للمكتب االحصائي الوطني لكل بلد 

 مشارك. 

تؤيد دولة فلسطين اهمية هيئة التعاون بشأن استخدام البيانات االدارية لألغراض اإلحصائية ودورها في تعزيز ودعم  -3

للوحدات االحصائية في النظام الوطني االحصائي، وضرورة االعتماد على السجالت االدارية كمصدر بيانات القدرات 

 رئيسي لمؤشرات اهداف التنمية المستدامة.

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

 يدة من هذا النظام.استفادة ج

تثمن دولة فلسطين جهود الشبكة العالمية المقدمة لمؤسسات التدريب االحصائي وانجازاتها وما قامت بتطويره  -5

واستحداثه من مواد وبرامج تدريبية، كما ترى اهمية توفير مقترح حول كيفية تنفيذ التدريب لضمان االستخدام األمثل للمواد 

 تفادة منها خاصة من الدول األقل نموا.التدريبية وكيفية االس

تثمن دولة فلسطين الجهود في إطالق الشبكة العالمية لموظفي البيانات واالحصائيين، والتي تعتبر خطوة جيدة نحو  -6

تعزيز التواصل واالستفادة وضمان التحديث والتفعيل الدائم لها بما يضمن تفاعل المشاركين، مع التخوف من تراجع 

 بها. االهتمام

ترى دولة فلسطين أهمية الحاجة الى االستمرار في تنفيذ استقصاءات االسر المعيشية واهمية دعم البلدان في التغلب  -7

امام تنفيذ هذه االستقصاءات، واستخدام التقنيات واالساليب الحديثة في تنفيذ  19-على التحديات التي وضعتها جائجة كوفيد

 هذه االستقصاءات.

ة فلسطين في تحسين استخدام البيانات التي ينتجها المواطنون في وضع السياسات العامة، لما لها دور في تتفق دول -8

 تخفيف العبء الواقع على الجهات المستجيبة وانتاج احصاءات أكثر تصنيفا ومالئمة من حيث الوقت.
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