
 

 
 

 

 ثورة البيانات في املنطقة العربية  حول إعالن الدوحة 

 (املنتدى العربي بشأن بناء القدرات اإلحصائية لثورة البيانات)املتفق عليه في 

 ، الدوحة، قطر 6102 أكتوبر 01-00

 

 

 مقدمة 

ً 051ما يربو عن اجتمع 
 
وطنية الاملكاتب اإلحصائية من ممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية ًو امشارك

في الدوحة بدولة قطر  6102يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر واألكاديميين ومجتمع األعمال 

. تدامةالتنمية املس دعم تنفيذ أهداففي املنطقة العربية لبيانات الملناقشة فرص وتحديات ثورة 

املنتدى العربي بشأن بناء القدرات اإلحصائية  بتنظيم وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء قامت

بالتعاون مع منتدى الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي وذلك لثورة البيانات 

ً(، واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.PARIS21والعشرين )

 

ع من جهد حثيث لوض تهملنظمة على ما  بذلالشكر للجهات اجزيل وجه املشاركون في املنتدى وقد 

ى كرم امتنانهم لدولة قطر علعميق كما أعربوا عن والترابط الوثيق اإللهام  كثير منبالبرنامج يتسم 

 الضيافة.

ً

ا ملدى أهمية ثورة البيانات
 
والتقدم  6101جندة التنمية أًللمتابعة واملراجعة اإلحصائية ل 1وإدراك

بني تاملحرز في تحقيق أهداف التنمية املستدامة، اتفق املشاركون في ختام النقاش باملنتدى على 

ً."ثورة البياناتحول إعالن الدوحة "

ً

                                                           

 األشياء نتوإنتر النقالة الهواتف مثل الحديثة التقنيات استخدام من البياناتإتاحة  وسرعة تنوعالو جمالمتميزة بالح 1 

  المكانيةالبيانات و االستشعار وأجهزة



 

 
 

 

سات ة الوطنية واملؤساإلحصائياملشاركين املمثلين للمؤسسات الدولية واإلقليمية واملكاتب إن 

 :  الخاصة

 

يتطلب أهداف التنمية املستدامة ب املدعومة 6101أجندة التنمية أن تنفيذ  ون يؤكد .0
ًا جوهريً تغيرً 

 
ا في ا وتحول إصدار ى علتمتلك القدرة كي لالنظم اإلحصائية الوطنية  جذري 

 ةتحقيق أهداف التنمية املستدامكمية ونوعية البيانات الالزمة لرصد التقدم املحرز في 

الطلب على البيانات من قبل جميع فتنامي . عن الركب عدم تخلف أي جهةمع ضمان 

" لها برنامج عمل من املبادئ واملعايير بيانات ثورة"تطلب وشرائحه يفئات املجتمع 

 .والتقنيات واإلبداع والتحليل والقدرات واملوارد والقيادة والحوكمة

 

ص الوطنية من نقاإلحصائية تواجه النظم التي  املتواصلة لتحديات العديدةا ون دركي .6

بنوك والاإلحصائية الوطنية  ألجهزةوااملعنية التنسيق بين الوزارات ضعف ًو التمويل

يد إنتاج املًزعالوة على تحدي  لبياناتل ةنتجامل الحكوميةجهات الوغيرها من املركزية 

ن ل. إن ثورة البيانات الوصول إليهاوسهولة التوقيت  التي تتسم بحسنمن البيانات 

ًتقدم 
 

 ا.أكثر إلحاح ً هذه القضاياجعل ست بلالتحديات تلك لا تلقائيً  حال

 

من بين  -ل شمتقد التي العربية لثورة البيانات في املنطقة  ةالكبيًرالطاقات ب ون مقتنع .0

 سجالتك ،من البيانات الضخمةواردة جديدة بيانات مصادر فتح  –ًأمور أخرًى

ن وسائل ماملستخلصة وبيانات نظم املعلومات الجغرافية والبيانات  املكاملاتتفاصيل 

حة الص مجالت التطبيقتشمل ولربما . واملصادر الخاصة األخرًى التواصل الجتماعي

 وتدفقات الهجرة.والسياحة  والنقل العامة

 

ا ل تشمل تنحصر في البيانات الجديدة والذكية فقط بل ن ثورة البيانات أ ون يؤكد .4 أيض 

ها ها وحفظمعالجتجمع البيانات ًو أساليبواملناهج الجديدة التي طرأت على التغيرات 

 وتخزينها وعرضها. 



 

 
 

 

 

ة في املنطقتحديث اإلحصاءات الرسمية ل التقدم املحرًز في وتيرة تفاوتال ن ركو يد .5

لدان البكالعربية بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة 

إن وضع خارطة طريق لثورة بيانات ولذلك، فالتي تعاني من النزاعات في الوقت الحالي. 

دولة حسب ظروفها ا لكل خصيصً  يتم تصميمهنهج الوصول ملتقودها الدول يتطلب 

آلخر. وعالوة على ذلك، فثمة قضية أساسية ثورة البيانات من بلد حيث ستختلف 

ً وضع أل وهيلدان في جميع البيجب التطرق إليها 
 
لوصول تيح ات ةوتنظيمي ةطر مؤسسيأ

معايير عالية وضع  معكاألبحاث والبيانات الخاصة الجديدة البيانات مصادر إلى 

 لخصوصية والسرية.ل

 

فيها املعهد العربي للتدريب والبحوث املنظمات اإلقليمية والدولية بما  ن يدعو  .2

أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين منتدى الشراكة في اإلحصاء من اإلحصائية ًو

اإلحصائية  واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز األبحاث

ولجنة األمم املتحدة القتصادية والقتصادية والجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 انمم املتحدة للسكواملكتب اإلقليمي لصندوق اأًلوالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

علة فاإلقامة شراكة واملكتب اإلقليمي للدول العربية  وبرنامج المم املتحدة لإلنماء

لدعم ثورة البيانات في األنظمة اإلحصائية الوطنية العربية. وينبغي أن وواسعة النطاق 

الشراكة مختلف الجهات املعنية بما في ذلك الجامعات واملجتمع املدني وقطاع تضم 

 .واإلقليمية والوطنية املحلية املستوياتكافة  علىًو األعمال

 

كافة الجهات املعنية في النظم العربية الوطنية لوضع آليات شراكة عامة  ون يناشد .7

وخاصة من شأنها تسهيل نقل املعرفة وتبادل البيانات الجديدة املنبثقة من البحث 

 والتطوير عالوة على اإلبداع في إنتاج اإلحصاءات الرسمية. 

ً



 

 
 

 

دة جهود تأسيس صندوق قيالاإلسكوا، بالتعاون مع الهيئات املعنية األخرى  ون يناشد .8

 عزيز ثورة البيانات في املنطقة العربية.مويل وتإقليمي لت

 

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بدولة قطر، وبالتعاون مع املنظمات الدولية  ن يدعو  .9

واإلقليمية ذات الصلة، إلى إطالق عملية من شأنها أن تؤدي إلى خارطة طريق لثورة 

ينبغي وضع خارطة طريق تتضمن نقاط عمل  حيث البيانات في املنطقة العربية،

 .محددة

* * * * * 


