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افة اإلحصاء الفلسطیني ة المستدامة في ض   فر األمم المتحدة عالي المستو حول التنم
 

ابنا: الحمد هللا مواهب وقدرات شعبنا خاصة ش ة المستدامة من خالل االستثمار   عازمون على تحقی التنم
  

س الوزراء د - 07/11/2017-رام هللا سبب "رامي الحمد هللا . قال رئ ة  إن فلسطین تعاني من ظروف استثنائ
ر اإلسرائیلي ألرضنا ة . استمرار االحتالل العس ، فإننا عازمون علي تحقی التنم وٕاذ نواجه هذا التحد

ل حوالي نصف المجتمع المستدامة ونحن نستثمر في م ش ابنا الذ  واهب وقدرات شعبنا، وخاصة ش
 ".الفلسطیني

ناء القدرات في  الشراكة والتنسی و لمته في االجتماع التاسع لفر األمم المتحدة المعني  جاء ذلك خالل 
ة المستدامة في فلسطین، الذ عقد الیوم الثالثاء في  2030مجال اإلحصاءات لبرنامج  س للتنم تب رئ م

س جهاز اإلحصاء  ز لإلحصاء الفلسطیني عال عوض، ورئ س الجهاز المر حضور رئ الوزراء برام هللا، 
ست، ورؤساء األجهزة  تف و فان  ة اإلحصاء في األمم المتحدة ست س شع ش، ورئ وف الهنغار غابرال ف

ة لـ  م 22اإلحصائ ة واإلقل صفة مراقبدولة، وعدد من ممثلي المنظمات الدول   .ة 

منا على تحقی أهداف جدول أعمال خطة الـ : "وأضاف الحمد هللا س هذا االجتماع تصم وتنفیذها  2030ع
استضافة هذا . الكامل ادرت فلسطین  ة المستدامة، وقد  م الكبیرة من أجل تحقی التنم وٕانني أشید حقا بجهود

ة المستدامةاالجتماع للتأكید مجددا على التزامنا بتحقی أه   ".داف التنم

س الوزراء ع رئ ة الكاملة  2030لتحقی أهداف خطة الـ : "وتا ز استراتیجیتنا علي المشار ة المستدامة، تر للتنم
ط، وتنفیذ المشارع،  الء اهتمام خاص للتخط ة، مع إ ات الوطن للقطاعین الخاص والعام في تحدید األولو

م التدخالت   ".وتصم

ومتنا هي : "وأردف الحمد هللا ة ح ر ان أولو ، وقد تم التعبیر عن ذلك بوضوح في "المواطن أوال"أود ان اذ
ة  اسات الوطن قوة مع الهدف االسمى لجدول أعمال الـ2022-2017جدول أعمال الس ، 2030، الذ یتماشى 

االت األمم المتح ة وو ه مختلف المنظمات الدول قا العمل الذ تقوم  دة لدعم تنفیذ الخطط ونحن نقدر عم
ة ومة واألطراف المعن التنسی الكامل مع الح ة، التي تنفذ    ".االنمائ

اسي : "واستطرد الحمد هللا م تقرر طوعي إلى المنتد الس ومتنا علي تقد انطالقا من روح هذا التعاون، تعمل ح
ة المستدامة في  التنم ع المستو المعني  س وللوفاء بهذا اال. 2018الرف تب رئ ا یرأسه م لتزام أنشأنا فرقا وطن

ة اسة الوطن   ".الوزراء، لرصد واستعراض التقدم، ولضمان إدماج أهداف هذه المجموعة في جدول أعمال الس



س الوزراء ع : "وأوضح رئ املة من جم ة  مشار ة لتنفیذ هذه الخدمات  ومتنا بوضع األطر المناس تقوم ح
ة القطاعات، وعالوة على ذلك  ز الفلسطیني لإلحصاءات، بوصفه مقدما لإلحصاءات الرسم تب المر قوم الم

اء المعنیین ع الشر التعاون مع جم انات  ات الب ر متطل ة، بتطو   ".الفلسطین
لمته ان والمساكن في : "واختتم الحمد هللا  ا بتعداد الس وهذا التعداد هو الوسیلة . 2017تضطلع فلسطین حال

ة لتو  ط اإلنمائي المناس ة التخط ة في عمل موغراف ط الفعال وٕادماج المؤشرات الد انات الالزمة للتخط فیر الب
أتي هذا التعداد في الوقت المناسب لوضع خط أساس متین إلحراز تقدم في جدول أعمالنا الوطني   ".الشاملة، و

ر أن فلسطین استقبلت وفود اثنتین وعشرن دولة ممثلة برؤساء األجه  ة، وفر االمم المتحدة یذ زة االحصائ
صفة  ة  م ة واالقل ة االحصاء، اضافة الى ممثلین عن عدد من المنظمات الدول رتارا شع س وس ممثلة برئ

ا  ة لغرب آس ة واالجتماع وا"مراقب، وممثلین عن لجنة األمم المتحدة االقتصاد ، ومنظمة المؤتمر "االس
ة في فعا ة المستدامة االسالمي، وذلك للمشار ات االجتماع التاسع لفر االمم المتحدة عالي ألجندة التنم ل

س اإلحصاء الهنغار  2030 ش، رئ وف   . برئاسة السیدة غابرال ف
شارك في هذا االجتماع ممثلین عن قارات العالم على النحو اآلتي ا عن : و ا، جنوب افرق انغوال عن شرق افرق

ا، والس ا، وفلسطین والعراق غرب غرب وسط وجنوب افرق ا، والمغرب عن شمال افرق نغال عن غرب افرق
ا عن  وستار ا، وسیرنام عن الكربي، واالرجنتین واالكوادور و ازاخستان عن غرب شرق اس ا و ا، ومنغول اس

سرا عن ا، والدنمارك وسو ا عن جنوب أورو طال ا، وا ا، وهنغارا عن شرق أورو شمال  وسط جنوب امر
ا   .وغرب اورو

ا على المستو العالمي، والتزامها التام في  ة فلسطین الفاعلة احصائ أتي انعقاد هذا االجتماع ضمن مشار و
ة المستدامة  ات أجندة التنم ة متطل افة 2030تلب اسات والتغییر على األرض لتشمل  ، لتمّن من صنع الس

اف المجتمع الفلسطیني استنادًا إ ة، وانطالقا من شعار فئات وأط ة لالحصاءات الرسم ء االساس اد لى الم
ة المستدامة ومن الشعار  ب"أجندة التنم وهذه التوجهات تأتي انسجاما مع اجندة ". لن یتخلف أحد عن الر

ة  ة الفلسطین اسات الوطن   .شعارا لها" المواطن اوال"التي اتخذت من  2022-2017الس
استضافة هذا االجتماع بدورها أعرت عال عوض، رئ ز لالحصاء الفلسطیني، عن سعادتها  س الجهاز المر

ناء  ادة دولة فلسطین و ا وخطوة أخر نحو تجسید س ا استثنائ مثل حدثا احصائ على أرض الوطن، الذ 
ة تزامن هذا اللقاء مع تنفیذ اكبر فعال  مؤسساتها، رغم جثوم االحتالل االسرائیلي على أرض فلسطین، و

ان والمساكن والمنشآت  ة والمتمثلة بتنفیذ التعداد العام للس ة وطن الذ سیبدأ العد الفعلي له في  2017احصائ
انون الثاني  ًا لنبني الوطن2017األول من    .، تحت شعار معًا وسو

رها وتقدیرها للحضور وعلى جهودهم الممیزة وحضورهم لدولة فلسطین، واعتبرت أن  وقدمت عوض، ش
ة انجاز ممیزاست مثا   .ضافة دولة فلسطین هذا االجتماع هو 



سبب اإلجراءات  الرغم من الظروف الخاصة  ة المستدامة  أجندة التنم وأكدت عوض، ان دولة فلسطین ملتزمة 
ة والموارد المحدودة دة أن فلسطین جزء من هذا اإلعالن الدولي الذ تم اعتماده من قبل . اإلسرائیل  200مؤ

ة ق ة لهذه األجندة ستكون مفیدة لدولة فلسطینشخص ة، مشیرة أننا متأكدین أن األهداف العالم ة دول   .اد
ع على األرض ة المستدامة سیؤد إلى تحقی السالم والعدالة للجم   .واعتبرت عوض، أن االنضمام ألجندة التنم

الشراكة والتنسی االحصائي ا تتعل  ة  إلى ذلك، ناقش االجتماع عدة قضا ناء القدرات لرصد مؤشرات التنم و
ع قراراتها یتم االلتزام بها على المستو الدولي، حیث یتم اعتمادها في . 2030المستدامة واهدافها للفترة  وجم

ة  عة لألمم المتحدة ومن ثم المجلس االقتصاد واالجتماعي لألمم المتحدة والجمع ة التا اللجنة اإلحصائ
ة لألمم المتح   .دةالعموم

م عرض عن  س الوزراء بتقد تب رئ ادة م ق ة المستدامة  وقام على هامش االجتماع، الفر الوطني للتنم
ات  ة واستراتیج اسات الوطن ة المستدامة المستندة إلى أجندة الس الجهود التي تم بذلها في إطار تنفیذ التنم

ة ات الفلسطین ة لألولو   .القطاع
  
 


