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املحتويات



تتمحـــور سياســـة نـــرش اإلحصـــاءات الرســـمية يف جهـــاز التخطيـــط 
ـــك  ـــتخدمي تل ـــات مس ـــة احتياج ـــول تلبي ـــي ح ـــكل رئي ـــاء بش واإلحص
اإلحصـــاءات يف دولـــة قطـــر، وال ســـيام متخـــذي القـــرار والباحثـــن 
العـــام  الشـــأن  يف  والعاملـــن  واملســـتثمرين  واألكادمييـــن 
وغريهـــم. هـــذا وتراعـــي ركائـــز السياســـة االلتـــزام باملبـــادئ 
الجمعيـــة  اعتمدتهـــا  التـــي  الرســـمية  لإلحصـــاءات  األساســـية 
ـــار  ـــن االعتب ـــذ بع ـــم األخ ـــام ت ـــام 2014. ك ـــدة ع ـــم املتح ـــة لألم العام
ــام  ــة عـ ــا الدولـ ــي اعتمدتهـ ــة التـ ــات املفتوحـ ــرتاتيجية البيانـ اسـ

 .2014

ويعتـــرب موقـــع جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء عـــى اإلنرتنـــت املنصـــة 
الرئيســـية لنـــرش البيانـــات اإلحصائيـــة بأنواعهـــا، مدعمـــة بالبيانـــات 
ـــي  ـــف الت ـــم والتعاري ـــة باملفاهي ـــة املتعلق ـــات التعريفي واملعلوم
ــا  ــا ومعالجتهـ ــات وتصنيفهـ ــع البيانـ ــات جمـ ــتخدمت يف عمليـ اسـ
وشـــموليتها. علـــامً بـــأن جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء ال يـــزال يصـــدر 
كميـــات محـــدودة مـــن املطبوعـــات الورقيـــة، ويقـــوم بتوزيعهـــا 
لتلبيـــة  يســـتعملونها  الذيـــن  املســـتخدمن  عـــى  باملجـــان 

ــات. ــن البيانـ احتياجاتهـــم مـ

ويف مجـــال نـــرش اإلحصـــاءات الرســـمية، نســـعى إىل مواكبـــة 
التطـــورات التكنولوجيـــة عـــى الصعيـــد الـــدويل بغيـــة االســـتفادة 
منهـــا مـــن أجـــل إيصـــال منتجاتنـــا إىل املســـتخدمن كافـــة بشـــكل 
يســـهل الوصـــول إليهـــا واســـتخدامها، وتتصـــف هـــذه الوثيقـــة 
ـــة النـــرش اإلحصـــايئ. ـــة للتحديـــث وفقـــا ملســـتجدات عملي بأنهـــا قابل

ـــات  ويف هـــذا الســـياق، أتوجـــه بالشـــكر إىل كافـــة مســـتخدمي بيان
جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء، وإىل الـــرشكاء الوطنيـــن يف منظومـــة 

ـــات. ـــا بالبيان اإلحصـــاءات الرســـمية عـــى تزويدهـــم لن

د. صالح بن محمد النابت 

رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء

تقديم
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يومـاً بعـد يـوم يتعاظـم دور اإلحصـاءات الرسـمية يف دولـة قطـر، خاصـة عندمـا بـدأت 
الدولـة باعتـامد منهج التخطيط االسـرتاتيجي املبنـي عى النتائج، ويف اسـتخدام تلك 
اإلحصـاءات يف صياغـة اسـرتاتيجيات التنميـة الوطنيـة املتعاقبـة، حيـث بـرزت الحاجـة 
لهـا بشـدة عنـد تحليـل الوضـع الراهـن املتعلـق بـأداء الجوانـب االقتصاديـة واالجتامعية 
الكليـة  السياسـات  صياغـة  سـيام  وال  الالزمـة،  والتدخـالت  القطـري  للمجتمـع  والبيئيـة 
والقطاعيـة املكونـة السـرتاتيجيات التنميـة الوطنيـة املذكـورة. أضـف إىل ذلـك تبنـي 
دولـة قطـر ألجنـدة التنميـة املسـتدامة 2030 منـذ عـام 2015، واسـتخدامها للمؤرشات 
التنمويـة  الـذي تحـرزه الدولـة يف تحقيـق أهدافهـا  التقـدم  املعتمـدة يف قيـاس 
واتخـاذ القـرارات املعتمـدة عـى األدلـة، ويف السـري قدمـاً يف جمع ونـرش املؤرشات 
املعتمـدة الخاصـة مبختلـف القطاعـات االسـرتاتيجية والتـي صيغــت كل منهــا وفـــق 
األهداف العامـــة والتفصيليـــة يف رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030، بغية قياس التقدم 

نحـو تحقيـق أهـداف وغايـات أجنـدة التنميـة املسـتدامة 2030. 
عـى  للمسـتخدمن  إتاحتهـا  يجـب  الرسـمية  اإلحصـاءات  فـإن  عليـه،  متفـق  هـو  وكـام 
املناسـب.  الوقـت  يف  ومبسـطة  متعـددة  بأشـكال  والـدويل  الوطنـي  الصعيديـن 
عـى  اإلحصائيـة  املعلومـة  تعميـم  عـى  املذكـورة  البيانـات  نـرش  سياسـة  وتتمحـور 

املسـتخدمن.   فئـات  لكافـة  بشـفافية  واسـع  نطـاق 

متهيد
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تسـتند دولـة قطـر يف سياسـة نـرش اإلحصـاءات الرسـمية عـى العديـد مـن املحـددات، والتـي 
تتمثـل يف القـرار األمريي رقم )70( لسـنة 2018 بشـأن إنشـاء جهاز التخطيـط واإلحصاء، وقانون 
رقـم )2( لسـنة 2011 بشـأن اإلحصـاءات الرسـمية، و«املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرسـمية« 
التـي اعتمدتهـا الجمعيـة العامة لألمم املتحدة يف 29 يناير 2014. حيـث يراعي جهاز التخطيط 
واإلحصـاء يف منظومـة اإلحصـاءات الرسـمية العمل بهدي مـن هذه املبـادئ التوجيهية عى 

اآليت:  النحو 

الصلـة باملوضـوع: يعمـل الجهـاز عى توفـري اإلحصـاءات الرسـمية ذات الصلـة باالحتياجات 	 

الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة واحتياجات ومتطلبات املسـتفيدين التي يتـم التعرف عليها 
مـن خـالل قنـوات التواصـل املختلفـة، كـام أن اإلحصـاءات املنتجـة شـاملة ومفصلـة قـدر 

اإلمـكان مـع مراعـاة قيـود الجـودة ورسيـة البيانـات الفردية.

لضـامن 	  تامـة  باسـتقاللية  واإلحصـاء  التخطيـط  جهـاز  يعمـل  املهنيـة:  االسـتقاللية 

وتوجهاتهـم  أطيافهـم  بجميـع  املسـتخدمن  ثقـة  عـى  الرسـمية  اإلحصـاءات  حصـول 
واهتامماتهـم، وذلـك مـن خـالل تطبيـق قانـون اإلحصـاءات الرسـمية بالدولـة واملبـادئ 

املتحـدة. األمـم  مـن  املعتمـدة  اإلحصائيـة  واملامرسـات  األساسـية 

اإلحصـاءات 	  مـن  املسـتفيدين  مـع  الجهـاز  يتعامـل  النـر:  يف  واملوضوعيـة  الحيـاد 

الرسـمية مبسـاواة تامـة حيـث يتـم نـرش اإلحصـاءات الرسـمية عى أسـاس محايد وبحسـب 
إعـالن تقويـم زمنـي مسـبق لنـرش اإلحصـاءات وأماكـن ووسـائل النـرش. 

املحددات األساسية لسياسة  

نر البيانات اإلحصائية  
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املنتجـات 	  معالجـة  وطـرق  املطبقـة  املنهجيـات  الجهـاز  ينـرش  والشـفافية:  الدقـة 

اإلحصائيـة، باإلضافـة إىل جميـع البيانـات الوصفيـة واملعـادالت املسـتخدمة يف احتسـاب 
مسـبقاً.  املعلـن  اإلصـدارات  لتقويـم  وفقـاً  اإلصـدارات  جميـع  املـؤرشات 

الجـودة واالتسـاق: يعمـل الجهـاز وفـق معايـري جـودة مهنيـة وفنيـة ثابتـة وموثوقـة، 	 

وذلـك مـن خـالل التزامـه بتطبيـق اإلطـار الوطنـي لجـودة اإلحصـاءات الرسـمية، واملنبثـق 
مـن إطـار الجـودة اإلحصائيـة الصـادر مـن األمـم املتحـدة، حيـث تتسـم باملوثوقيـة العاليـة 
ويتـم االعتـامد عليهـا يف عمليـة اتخـاذ القـرارات وصياغـة السياسـات وإمكانيـة املقارنـة 

يف السالسـل الزمنيـة واملكانيـة.

احتياجـات 	  نحـو  موجـه  بشـكل  اإلحصـاءات  جميـع  الجهـاز  ينـرش  للمسـتخدم:  موجـه  نهـج 

املسـتخدمن تلبيـة الحتياجاتهـم، حيـث تعتـرب تلبيـة احتياجـات املسـتخدمن أولويـة يف 
النـرش. سياسـة 

املجانيـة: يوفـر الجهاز اإلحصاءات الرسـمية وتتاح لجميع املسـتخدمن واملسـتفيدين من 	 

خالل وسـائل النرش املختلفـة مجاناً.

أو 	  خاطـئ  تفسـري  أّي  عـى  والـرد  بالتعليـق  الجهـاز  يقـوم  االسـتخدام:  سـوء  تفـادي 

الرسـمية. لإلحصـاءات  سـليم  غـري  اسـتعامل 

التعـاون الـدويل: يؤكـد الجهـاز عـى أهميـة تعزيـز التعـاون الثنـايئ واملتعـدد األطـراف 	 

يف مجـال اإلحصـاءات لتحسـن نظـم اإلحصـاءات الرسـمية يف جميـع البلـدان 1.

الرسيـة: يلتـزم الجهـاز بتطبيـق القانـون  رقـم )2( لسـنة 2011 بشـأن اإلحصـاءات الرسـمية 	 

حيـث نـص القانـون بصـورة ال لبس فيها عـى أن جميع البيانـات الخاصة باألفراد أو املنشـآت 
تكون رسية، ومنها عى سـبيل املثال ال الحرص )االسـم، رقم البطاقة الشـخصية، العنوان، 
السـكن، أرقـام الهواتـف، معلومـات عائليـة أخـرى، أربـاح املنشـأة، حسـابات املنشـأة، ...(، 
ولـن يقـوم الجهـاز بالكشـف أو اإلفصـاح عنها يف مجال عـرض نتائج التعدادات أو املسـوح، 
وسـيتم التعامـل معها بشـكل إجـاميل يف تكوين نتائج عامـة لبيانات ومعلومـات إحصائية 
رسـمية خاصـة بالتعـدادات أو املسـوح، وبالتـايل فـإن هـذه املعلومـات لـن تسـتخدم إال 
يف األغـراض اإلحصائيـة إعـامالً لحكـم املـادة )7( من قانـون اإلحصاءات الرسـمية التي نصت 
عـى أن : »تكـون جميع البيانات املتعلقة بأسـاء وهويات املنشـآت واألفـراد رسية، وال 
يجـوز إفشـاؤها لغـر املخولـن باالطـالع عليهـا، إال مبوافقـة كتابيـة مـن صاحب الشـأن، 

ويحظـر اسـتخدامها لغـر األغراض اإلحصائيـة. مع مراعاة رسيـة البيانـات اإلحصائية، يجوز 

للجهـات التـي تشـرك يف جمع البيانـات اإلحصائيـة، تبادلها فيـا بينها«.

كـام نصـت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )13( منه عـى أن: )مع عـدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد 
ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة ال تجـاوز سـتة أشـهر، وبالغرامـة التـي ال 

تزيـد عـى عـرة آالف ريـال أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن، كل مـن: )...( -2 نـر عمـداً، أو 

سـاعد عـى نـر، معلومات غـر صحيحـة تتعلـق بإحصـاء أو تعـداد أو مسـح إحصايئ.

القرار األمريي رقم )70( لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط واإلحصاء:

يعـد الجهـاز املصـدر الرسـمي لإلحصـاءات الرسـمية يف الدولـة وفقـا لحكـم املـادة )5( 

مـن القـرار األمـري رقـم )70( لسـنة 2018، التـي نصـت عـى أن » يكـون الجهـاز املصـدر 

الرسـمي لجميـع البيانـات والعمليـات اإلحصائيـة الرسـمية يف الدولـة«. 
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تبنـت دولـة قطـر سياسـة البيانـات املفتوحة عـام  22014، التي مبوجبهـا تتم إتاحـة املعلومات 
وتوزيعهـا  اسـتخدامها،  وإعـادة  إليهـا  الوصـول  مـن  يتمكـن  بحيـث  شـخص  لـكل  والبيانـات 
دون قيـود وبـدون كلفـة، وعـى هـذا الصعيـد متـت اإلشـارة إىل أنـه مـن الـروري أن تعـرض 
باسـتخدام  اآلليـة،  للمعالجـة  قابلـة  بصيغـة  الجـودة  العاليـة  املفتوحـة  البيانـات  مجموعـات 
التطبيقـات الشـائعة االسـتخدام عـى الصعيديـن املحـي والـدويل. ويـويل جهـاز التخطيـط 
واإلحصـاء سياسـة البيانـات املفتوحـة أهميـة كبـرية يف نـرشه للمخرجـات اإلحصائيـة املتنوعـة 
املنشـآت  وهويـات  بأسـامء  املتعلقـة  الفرديـة  البيانـات  جميـع  رسيـة  عـى  املحافظـة  مـع 

2011 بشـأن اإلحصـاءات الرسـمية.  واألفـراد، وذلـك وفقـاً للقانـون رقـم )2( لسـنة 

 البيانات املفتوحة

https://www.motc.gov.qa/ar/10322431node11946 .2 
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طلبـاً  واإلحصـاء  التخطيـط  جهـاز  مقدمتهـم  ويف  البلـدان  جميـع  مـن  البيانـات  منتجـو  يواجـه 
متناميـاً عـى البيانـات الفرديـة مـن قبل الباحثـن واألكادمييـن العاملن يف الجامعـات ومراكز 
البحـوث الراغبـن يف الحصول عى البيانات الفردية لنتائج املسـوح األرسية ومسـوح املنشـآت 
بـن  االرتباطـات  عـى  والتعـرف  البيانـات  تحليـل  يف  التعمـق  يف  منهـم  رغبـًة  االقتصاديـة، 
املتغـريات وآثارهـا. ويكتـي هـذا التحـدي طابعـاً تقنيـاً، إذ تتطلب هـذه العملية وضـع إجراءات 

محـددة لتوثيـق البيانـات، وفهرسـتها وتصنيفهـا ونرشهـا وإتاحتهـا. 

وجهـاز التخطيـط واإلحصـاء، عـى درايـة تامـة بأهميـة البيانـات الفرديـة، وهـو يـدرك أهميـة 
التـوازن بـن الطلـب عـى البيانـات املذكـورة مـن قبـل الباحثـن واألكادمييـن، ورضورة تأمـن 
القطاعـن  يف  الـرشكات  ومـدراء  املعيشـية،  األرس  أربـاب  يقّدمهـا  التـي  املعلومـات  رسيـة 
الحكومـي والخـاص. كـام تدعـم التوجهـات والترشيعـات الوطنية املتعلقـة بالعمليـة اإلحصائية 
رسيـة املعلومـات التـي يصونهـا ويحميهـا قانـون اإلحصـاء الـوارد ذكـره يف هـذه الوثيقـة. 
وهـذا يشـكل التزامـاً تجـاه املسـتجيبن أثناء عمليـات جمع البيانـات أو الحصول عليهـا عن طريق 

مصـادر متعـددة.

نر البيانات الفردية
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هـي عبـارة عن املعلومـات التي تحـدد تعريفات املتغـريات واملـؤرشات اإلحصائيـة، والتصانيف 
البيانـات  املسـتخدمة عـى مـدار العمليـة اإلحصائيـة، ويف عرضهـا وتقدميهـا ملسـتخدمي 
بغية تسـهيل فهم املسـتخدمن لتلـك املتغريات املتضمنة يف املخرجـات اإلحصائية، وتحديد 

مـدى مالءمتها ملشـاريعهم. 

ولتعظيـم الفائـدة مـن البيانـات التعريفية، مـن الروري توحيد شـكل عرضهـا وموقعها، بحيث 
يتـم نرشهـا عـى الويـب يف مسـار منطقـي، وهذا سـيمكن املسـتخدم مـن الرجـوع إليها عند 
 Generic Statistical الحاجـة بسـهولة ويرس. ويشـري النمـوذج العام إلجراءات العمـل اإلحصائيـة
Business Model )GSBPM( يف التحديـث رقـم 5.1 إىل رضورة تشـغيل إدارة البيانـات التعريفيـة 
بشـكل فعـال يف العمليـات اإلحصائيـة يف كافـة املراحـل، سـواء تـم إنشـاؤها أو تحديثهـا أو 
ترحيلهـا مـن مرحلـة سـابقة أو إعـادة اسـتخدامها من عملية سـابقة. هـذا ودأب جهـاز التخطيط 
واإلحصـاء عـى إعـداد ونـرش البيانـات التعريفيـة للتعـدادات واملسـوح واإلحصـاءات االقتصاديـة 
واالجتامعيـة والسـكانية والبيئيـة يف كافـة مراحـل العمليـة اإلحصائيـة، مـن املرحلـة األوىل 
التقييـم  مرحلـة  لغايـة  اإلحصائيـة،  العمليـة  مـن  املسـتخدمن  احتياجـات  بتحديـد  املتعلقـة 

النهـايئ للمنتـج وفقـاً لنمـوذج إجـراءات العمـل اإلحصـايئ. انظـر الشـكل رقـم )1(

شكل رقم 1: النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

إدارة البيانات التعريفية 
إدارة نوعية البيانات

البيانات التعريفية
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تخضـع منتجـات جهـاز التخطيـط واإلحصـاء ملحـددات إطار ضـامن جـودة البيانـات اإلحصائية املعد 
واملعتمـد مـن قبـل الجهاز، بحيـث تلبي وتالئـم احتياجات املسـتخدمن، وفقـاً للمراحـل التالية:

ضامن الدقة واملوثوقية للبيانات املنشورة. . 1

بالرسعـة . 2 وتوفريهـا  املخرجـات  نـرش  يف  باملواعيـد  وااللتـزام  املناسـب  الوقـت  ضـامن 
للمسـتخدمن.  املمكنـة 

ضـامن إمكانيـة الوصـول والوضـوح، بحيث يتم تطويـر التطبيقات الالزمة للنرش بشـكل ميكن . 3
الوصول إىل البيانات واملنتجات بسـهولة بغية اسـتخدامها. 

ضـامن االتسـاق وقابليـة املقارنـة، حيـث يتم التأكد من اتسـاق البيانات فيمــا بينهــا وعبــر . 4
الزمــن، وال سـيام بإمكانيـة مقارنتهـا عـى الصعيـد الدويل عـن طريق اســتخدام املعايري 

واملفاهيــم والتصانيــف املتفق عليهـا دولياً. 

إدارة البيانـات التعريفيـة املتعلقـة مبحتـــوى البيانـــات والعمليـــات اإلحصائية وهيكلهـــا . 5
وتصميمهـــا مـــن مرحلـــة التحضيـــر إىل عمليــة جمـــع البيانـــات وتصنيفها ونرشها. 

األفـكار املسـتمدة مـن  التقنيـات املسـتخدمة إليصـال  للبيانـات إىل  البـرصي  التشـكيل  يشـري 
البيانـات عـن طريـق التمثيـل املـريئ، بهـدف تركيـز مجموعـات كبـرية مـن البيانـات برسـومات 
مرئيـة تسـهل فهـم العالقـات املرتابطـة داخـل البيانـات. وغالبـاً مـا يسـتخدم التشـكيل البرصي 
للبيانـات بالتبـادل رسـومات املعلومـات Infographics والرسـومات البيانيـة اإلحصائيـة وتصويـر 
املعلومـات. وهـذه املجـاالت هـي عبـارة عـن خطـوات عمليـة من علـوم البيانـات الحديثـة التي 
تسـهم يف اتخـاذ قـرارات مسـتنرية يف وقـت قصـري، وتسـمح للمسـتخدمن باكتشـاف البيانات 

بطريقـة ذاتيـة سـهلة. 

البـرصي  التشـكيل  وسـائل  باسـتخدام  واإلحصـاء  التخطيـط  جهـاز  يقـوم  الصعيـد  هـذا  وعـى 
واإلنفوجرافكـس يف العديـد مـن املخرجـات اإلحصائيـة التي تنرش عى موقع الجهاز، والسـيام 
منفصلـة  ومطويـة  شـهرية،  وإحصـاءات  أرقـام،  يف  قطـر  كمطبوعـة  الورقيـة،  املطبوعـات 

بعنـوان »قطـر؛ إحصـاءات شـهرية«3.

 ضان جودة املنتجات اإلحصائية

 التشكيل البرصي للبيانات واإلنفوجرافكس

https://www.psa.gov.qa/en/Pages/default.aspx  .3  
https://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatisticsSite/pages/calendar.aspx  .4 
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إّن رزنامـة اإلصـدارات املسـبقة للمنتجـات اإلحصائيـة 4 الخاصـة بالجهـاز هـي عبـارة عـن جـدول 
إلشـعار  وفقـاً  واإلحصـاء  التخطيـط  جهـاز  ينرشهـا  التـي  اإلصـدارات  مواعيـد  يتضمـن  زمنـي 
مسـبق، يحـدد فيـه تاريـخ النـرش، ودوريتـه سـواء كانـت أسـبوعية أو شـهرية أو ربـع سـنوية 
للجهـاز،  اإللكـرتوين  املوقـع  عـى  للمسـتخدمن  الرزنامـة  هـذه  نـرش  ويتـم  سـنوية.  أو 
Special Data Dissem-  والرزنامـة املذكـورة هـي مـن متطلبـات معايـري نـرش البيانـات الخاصـة

 International Monetary الـدويل  النقـد  صنـدوق  عـن  الصـادرة   )ination Standard )SDDS
Fund )IMF(. وتنـرش عـى اإلنرتنـت عـى لوحـة نـرشات معايـري بيانـات صنـدوق النقـد الـدويل. 
وتجـدر اإلشـارة إىل أن جهـاز التخطيـط واإلحصـاء ينـرش بشـفافية كافـة مخرجاتـه عـى موقـع 
 الجهـاز، كـام يصـدر مطبوعـات ورقية. )لالطـالع عى رزنامـة النرش املذكـورة يرجى زيـارة الرابط

 .)https://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatisticsSite/pages/calendar.aspx

متتـاز وسـائل التواصـل االجتامعـي بأنهـا ذات قيمـة كبـرية يف نـرش اإلحصـاءات الرسـمية، ألنها 
عـى  التعـرف  يف  وتسـاعد  للمجتمـع،  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  السـامت  فهـم  يف  تسـهم 
احتياجـات ومتطلبـات السـكان، وعـى تفاعلهـم مـع التحديـات االجتامعيـة واالقتصاديـة، خاصـة 
املعيشـية والتعليميـة والثقافيـة منهـا. وجهاز التخطيـط واإلحصاء ال يألو جهداً يف اسـتخدام 
الوسـائل املذكورة يف جمع البيانات باسـتخدام تلك الوسـائل، كاسـتطالعات الرأي التي يقوم 
بتنفيذهـا بـن الحـن واآلخـر، ونـرش مخرجاتها وبـث املعلومات عنهـا إىل الجمهور املسـتخدم 

لتلـك الوسـائل، نذكـر منهـا عـى سـبيل املثال:-  

)psa_qatar(                    تويرت جهاز التخطيط واإلحصاء – قطر

)psa_qatar(           انستجرام جهاز التخطيط واالحصاء – قطر

عـن  واملعلومـات  إصداراتـه  بشـأن  البيانـات  مسـتخدمي  مـع  والتفاعـل  التواصـل  مجـال  ويف 
الفعاليـات التـي ينظمهـا، يسـتخدم الجهـاز قاعـدة بيانـات كبرية تشـتمل عى أسـامء وعناوين 
العديـد مـن املسـتخدمن الذيـن يتلقـون اإلشـعارات واملعلومـات بشـكل دوري ومنتظـم. هـذا 
باإلضافـة إىل الرسـائل النصيـة التـي يرسـلها الجهـاز بشـكل مسـتمر. هـذا ويلجأ جهـاز التخطيط 
واإلحصـاء إىل اإلجابـة عـى تسـاؤالت املسـتخدمن فيـام يتعلق بالبيانـات اإلحصائية باسـتخدام 

وسـائل التواصـل املذكـورة.

رزنامة نر البيانات اإلحصائية 

نر البيانات باستخدام وسائل التواصل االجتاعي

https://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatisticsSite/pages/calendar.aspx  .4 
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لنـرش  الرئيسـية  املنصـة  مبثابـة   )www.psa.gov.qa(واإلحصـاء التخطيـط  جهـاز  موقـع  يعتـرب 
اإلحصـاءات  فـروع  عـى  املخرجـات  هـذه  وتتـوزع  املتنوعـة،  بأشـكالها  اإللكرتونيـة  املخرجـات 
التعريفيـة  والبيانـات  والبيئيـة،  واالجتامعيـة  االقتصاديـة  باإلحصـاءات  املتعلقـة  الرسـمية 
كاملنهجيـات والتعاريـف والتصانيـف ذات العالقـة. وينـرش عـى هـذا املوقـع كذلـك البيانـات 
الصحفيـة ووقائع االجتامعات وورش العمـل 5 واألوراق املقدمة والعروض وامللخصات وغريها. 

املنشـآت  ومسـوح  أنواعهـا  عـى  األرسيـة  املسـوح  نتائـج  كذلـك  املوقـع  هـذا  عـى  وتنـرش 
النهائيـة  صورتهـا  يف  وضعهـا  ليعـاد  أوليـة  أنهـا  عـى  البيانـات  بعـض  وتنـرش  االقتصاديـة، 
الحقـاً، وهـو إجـراء متعـارف عليه عـى الصعيد الـدويل. وتعتـرب بوابة التجـارة الخارجيـة املصدر 
الرئيـي للتعـرف عـى حجـم التبـادل التجـاري وأنواعـه، ومصـدره بـن دولـة قطـر والعـامل ، 
ويتيـح جهـاز التخطيـط واإلحصـاء عـرب موقعـه اإللكـرتوين خدمـة طلـب البيانـات التـي ميكـن من 

خاللهـا توفـري البيانـات اإلحصائيـة لطالبيهـا6. 

كـام يشـتمل موقـع الجهـاز كذلـك عى أطلـس التطور7 يف دولـة قطر  الذي يحتـوي عى عدد 
مـن الخرائـط متثـل الركائـز األربعـة لرؤيـة قطـر الوطنيـة 2030. وتسـتند خرائـط األطلـس املذكور 
بشـكل أسـايس عـى معلومـات تـم جمعهـا مـن تعـدادات السـكان واملسـاكن واملنشـآت يف 
دوراتهـا املتعاقبـة، هـذا ويتـم تحديـث األطلـس املذكـور بشـكل دوري كلـام توفـرت بيانـات 

حديثة. 

وعـى صعيـد التطبيقـات اإللكرتونيـة، يشـتمل موقـع الجهـاز كذلـك عـى تطبيـق »إحصـاءات 
آبـل  بنظامـي  تعمـل  التـي  األجهـزة  عـى  اسـتخدامه  ميكـن  تطبيـق  عـن  عبـارة  وهـو  قطـر«، 
وأندرويـد، حيـث ميكـن املتصفـح مـن الوصـول إىل اإلحصـاءات الشـهرية بأنواعهـا كاإلحصـاءات 
الخرائـط  مـن  العديـد  وإىل  الخارجيـة،  التجـارة  وبيانـات  واالقتصاديـة،  واالجتامعيـة  السـكانية 

الذكـر.     السـالفة  املوضوعيـة 

النر اإللكروين للبيانات

تعتـرب عمليـة نـرش اإلحصـاءات الرسـمية مسـتمرة ومتاحـة لكافـة رشائـح املجتمـع، فالبيانـات 
القـرار وصياغـة السياسـات  اتخـاذ  أداة هامـة ورضوريـة يف عمليـة  الحديثـة هـي  اإلحصائيـة 
وإعـداد الخطـط والربامـج، وعليـه فقـد يتـم تصنيـف الفئـات املسـتفيدة يف البيانـات اإلحصائية 

عـى النحـو التـايل: 

جهات حكومية: تشمل جميع الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات واملؤسسات العامة.  

واملؤسسـات  الخـاص  والقطـاع  الحكومـي،  شـبه  القطـاع  مؤسسـات  يشـمل  االعـال:  قطـاع 

التعليميـة. 

األفـراد: وتشـمل أفـراد املجتمـع مـن الباحثـن، واألكادمييـن، والطـالب، واملسـتثمرين، ورواد 

الخ.  األعـامل... 

املنظات الدولية.

وسائل اإلعالم.

الفئات املستهدفة

https://www.psa.gov.qa/ar/media1/events/Pages/Statistics2019.aspx .5
 https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/ft/Pages/default.aspx .6
.https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/GIS/pages/atlas.aspx .7
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تتعدد املصادر التي يستمد منها الجهاز بياناته وأهمها:

التعدادات عى أنواعها.	 

املسوح األرسية ومسوح املنشآت االقتصادية واستطالعات الرأي.	 

السجالت اإلدارية وقواعد البيانات وغرها.	 

البيانـات الضخمـة وهـي مـن املصـادر الواعدة التـي يسـعى الجهـاز إىل توظيفها يف 	 

الرسـمية.  اإلحصاءات 

تعتـرب املعلومـات املتعلقـة بنتائـج اإلحصـاءات الرسـمية معلومـات عامـة وميكـن اسـتخدامها 
ونرشهـا مـن قبـل مؤسسـات أو رشكات أو أفـراد آخريـن.

جهاز التخطيط واإلحصاء غري مسـؤول بأي حال من األحوال أمام مسـتخدمي بياناته ومعلوماته 
أو أي طـرف آخـر، عـن أي خسـارة أو أرضار، تبعيـة أو غـري ذلـك، مبـا يف ذلـك عـى سـبيل املثال 

ال الحرص الوقت أو املال أو الشـهرة الناشـئة عن االسـتخدام أو التشـغيل أو تعديل البيانات.

والخدمـات  املنتجـات  مسـتخدمي  ورضـا  الحتياجـات  مناسـبة  رؤيـة  عـى  الحصـول  أجـل  مـن 
التاليـة: باألنشـطة  الجهـاز  يقـوم  اإلحصائيـة، 

 مسـح رضا املسـتخدم وتنفيذه عى أسـاس منتظم مرة كل سـنة، ويتّم اإلعالن عن نتائجه 	 
يف املوقع اإللكـرتوين ومواقع التواصل االجتامعي.

سجل التعليقات التي وضعها املستخدمون عى شبكات التواصل االجتامعي.	 

سجل التعليقات الواردة من خالل الربيد اإللكرتوين الرسمي ملوقع الجهاز. 	 

مصادر جمع البيانات اإلحصائية

سياسة حقوق النر ومتطلبات االقتباس 

إخالء املسؤولية

 مسح رضا املستخدم
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األمم املتحدة، الجمعية العامة، املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية– 29 يناير 2014.	 

قانون رقم )2( لسنة 2011 بشأن اإلحصاءات الرسمية 2 / 2011.	 

القرار األمريي رقم )70( لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط واإلحصاء.	 

وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات، سياسـة البيانـات املفتوحـة، دولـة قطـر، الدوحة 	 
– نوفمـرب 2014.

املصادر
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