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Statement: 

مجموعة األنشطة وخطة العمل المقترحة لمواصلة تنفيذ خارطة الطريق كما وافقت عليها المفوضية  تعتمد دولة فلسطين -1

 2019وتم تحديثها في  2013في 

مع التوجه الى تعزيز الوصول إلى إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين العالمي  دولة فلسطيننتفق  -2

 واإلقليمي من خالل تطبيق معايير البيانات المفتوحة والمنصات.

 اإلطار المفاهيمي للقياس اإلحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة نعتمد -3

دان لتحديث النظام اإلحصائي للجريمة والعدالة الجنائية من خالل تحسين نظم على اهمية دعم البل تؤكد دولة فلسطين -4

تكنولوجيا المعلومات، وتحديد الحلول التي يمكن أن تحسن توقيت البيانات وتوفير معلومات في الوقت الحقيقي وزيادة 

 تفصيل البيانات واالستفادة من حلول البيانات الضخمة

 طريق وخططه المستقبلية كما أدرجت في الورقة.إقرار برنامج عمل خارطة ال -5

االقرار بالنموذج الناجح لمراكز التميز باعتبارها شراكات فعالة بين المكاتب اإلحصائية الوطنية ووكاالت األمم  -6 

والجريمة  المتحدة لدعم البلدان في مجال إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية ودعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

 الى وضع شراكة جديدة إلنشاء مركز للتميز لدعم البلدان في أفريقيا

)التصنيف الدولي للجريمة( في تحسين جودة بيانات الجريمة والعدالة الجنائية وقابليتها  ICCSنتفق مع اهمية دور  -7

 للمقارنة لرصد، ونحن مع عقد تدريبات خاصة بالمنطقة العربية عليه.

تنفيذ هذا المسح وايضا ان يشمل عدد أكبر من البلدان حيث ال يزال مسح اإليذاء التي يتم إجراؤه بين  رتمراسنتفق مع ا -8

 األسر هي أفضل ممارسة في مجال إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية.

المؤسسات الدولية عاليا الجهود المبذولة من مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات و تثمن دولة فلسطين -9

الشريكة في مجال تعزيز وتحسين وبناء القدرات والمنهجيات وجمع بيانات الجريمة، ونأمل في استمرارها وتعزيزها وان 

 تجد التمويل الكافي من الدول الراعية.

 2022ام أهمية عقد المؤتمر السادس المؤتمر الدولي حول إحصاءات الحوكمة والجريمة والعدالة في ع على نؤكد -10

نتفق مع الطلب الى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان يقوم بالتشاور مع جميع المنظمات الدولية  -11

بشان التقدم  2025واإلقليمية ذات الصلة بتقديم تقرير الى اللجنة اإلحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 

 طريق.المحرز في تنفيذ خارطة ال
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