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Statement: 

وعلم البيانات لإلحصاءات الضخمة  مع االختصاصات التي انيط بها الفريق والمتعلقة بالبيانات تتفق دولة فلسطين -1

 نتقدم بالشكر الجزيل الى الفريق واإلشادة بالجهود المبذولة والمخرجات.، الرسمية

المستقبلية كما مع إقرار برنامج عمل الفريق وخططه ، والتوجه المقترح لعمل اللجنة في المستقبل تدعم دولة فلسطين -2

 أدرجت في الورقة.

 تعميم البيانات الضخمة وعلوم البيانات في العمل اليومي نؤكد على اهمية * 

 أولويات دراسات الحالة والمشاريع واألنشطة واألساليب والتطبيقات استنادا إلى االستراتيجية مع ادراج وتحديد * 

 .لمنظمات غير الحكومية واإلقليميةالبيانات في اإنشاء شبكة تتكون من قادة مجاالت علوم مع  نتفق* 

نتفق على وضع نهج استراتيجي للتشارك مع القطاع الخاص حول مقصد مشترك وتحقيق مزايا تخدم الصالح العام * 

 للمجتمع وتيسير استعمال االدوات مفتوحة المصدر.

 ة المكانية.نؤكد على اهمية توثيق التعاون مع اوساط المشتغلين بالمعلومات الجغرافي* 

من خالل انشاء شبكة عالمية دعم اتجاه برنامج تنمية القدرات للبيانات الضخمة وعلوم البيانات مع  تتفق دولة فلسطين -3

 من مدربي علوم البيانات في المجتمع االحصائي، باالضافة الى تنفيذ مشاريع مشتركة.

 اهمية انشاء شبكة عالمية من المدربين المتخصصين في علم البيانات في اوساط المشتغلين باالحصاءنؤكد على * 

 ضرورة التوسع في البرنامج الدولي للتوجه في مجال علم البيانات باالستعانة بجميع خبراء فرق العمل.نؤكد على * 

 واضيع علم البيانات والبيانات الضخمة.نؤكد على أهمية زيادة حجم الدعم في تدريب االجهزة االحصائية على م* 

لدعم األمم المتحدة العالمية كوسيلة لتعزيز التشغيل البيني  SEEA ـل ARIES ـإنشاء مركز قطاعي ل تدعم دولة فلسطين -4

ائيين للباحثين واإلحصللبيانات والنماذج في مجال المحاسبة البيئية واالقتصادية واالستدامة، وتوفير بناء القدرات والتدريب 

 وعلماء البيانات في هذا المجال بتوجيه من مركز األمم المتحدة المعني باإلحصاءات والبيانات االقتصادية والتنمية 

إلظهار قيمة استخدام تقنيات حماية الخصوصية لإلحصاءات  PET ـإنشاء مختبر األمم المتحدة ل تدعم دولة فلسطين -5

  الرسمية.
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