اإلحصاء الفلسطيني يشارك في أعمال منتدى األمم المتحدة الثاني للبيانات العالمية في دبي
دبي –  – 2102/01/22يشارك وفد من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني برئاسة معالي السيدة عال عوض،
رئيس اإلحصاء الفلسطيني ،بأعمال منتدى األمم المتحدة الثاني للبيانات العالمية خالل الفترة 1122/21/12 -12

في دولة االمارات العربية المتحدة-دبي ،باالضافة الى مشاركتهم في أعمال االجتماع الثاني عشر لفريق األمم
المتحدة عالي المستوى  1101الذي سيعقد على هامش المنتدى باعتبار فلسطين تمثل المنطقة العربية جنباً الى
المغرب والعراق.

يعقد هذا المنتدى بتنظيم من فريق األمم المتحدة عالي المستوى حول الشراكة والتنسيق وبناء القدرات اإلحصائية
ألجندة التنمية المستدامة لعام  1101وبتوجيه واشراف اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة ،وبالتنسيق مع الدول

االعضاء في االمم المتحدة والشركاء الدوليين.

ونوهت السيدة عوض ،الى أهمية عقد هذا الحدث الهام في المنطقة العربية لما في ذلك من دالالت حول التزام الدول
العربية والقادة العرب في دعم الجهود االحصائية لضمان اتخاذ الق اررات المبنية على اساس البيانات عالية الجودة
نحو تنفيذ اجندة التنمية المستدامة .1101
وتوجهت السيدة عوض بالشكر الجزيل لدولة االمارات العربية المتحدة من خالل الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
على استضافة هذه التظاهرة الدولية التي يشارك فيها ما يزيد عن  2211شخص من الخبراء والمتخصصين في
مجال البيانات والمعلومات المكانية والتكنولوجيا الحديثة ،وبمشاركة العديد من رؤساء األجهزة اإلحصائية وممثلين عن
المجتمع االحصائي العالمي ومؤسسات االمم المتحدة ،باإلضافة إلى الباحثين واألكاديميين والمخططين وصناع القرار
وراسمي السياسات وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص العاملين في مجاالت مختلفة إضافة الى وسائل
االعالم بمختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة والتي تقوم بتغطية أعمال المنتدى وتوثيق فعالياته.
وحول جدول أعمال المنتدى ،أشارت رئيس اإلحصاء الفلسطيني ،أن المنتدى سيناقش في أعماله ستة مواضيع

رئيسية وهي وضع منهجيات جديدة لبناء القدرات وتوفير اإلحصاءات من مصادر مختلفة ،وابتكار وسائل توفير
اإلحصاءات بطرق غير تقليدية ،وتأكيد مبدأ أن ال يتخلف أحد عن الركب من خالل التركيز على الفئات المهمشة

والضعيفة ،وربط اإلحصاءات بالواقع وزيادة الوعي بأهمية اإلحصاءات ،اضافة الى استخدام اإلحصاءات في رسم
السياسات واتخاذ الق اررات من خالل تحسين وتطوير وسائل وتقنيات االتصال والتواصل.
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ونوهت السيدة عوض ،أن اإلحصاء الفلسطيني وتحضي ًار الفتتاح المنتدى شارك في أعمال االجتماع الثاني عشر

لفريق األمم المتحدة عالي المستوى حول الشراكة والتنسيق وبناء القدرات اإلحصائية ألجندة التنمية المستدامة لعام
 1101الذي تم عقده يوم أمس األحد  1122/21/12باعتبار أن دولة فلسطين تمثل المنطقة العربية في هذا

الفريق جنبا الى المغرب والعراق.
ومن المتوقع أن يشارك رئيس اإلحصاء الفلسطيني في إدارة عدد من الجلسات خالل أعمال المنتدى إضافة الى عقد
العديد من االجتماعات الجانبية مع العديد من رؤساء االجهزة اإلحصائية العربية والدولية وممثلين عن المعاهد
االكاديمية والبحثية والمؤسسات الدولية ووكاالت االمم المتحدة بهدف تطوير النظام اإلحصائي.
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