
 
                                                                                                                    

 

 

 

 

 كلمــة 

 سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت 

 التنموي واإلحصاءوزير التخطيط 

 

املنتدى العربي بشأن بناء القدرات اإلحصائية لثورة في افتتاح 

 البيانات

  6102أكتوبر  01-00 

 رقط –فندق سانت ريجيس  الدوحة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صحاب املعالي والسعادة أ

السيدات والسادة ممثلي املنظمات الدولية والعربية واالسالمية 

 املحترمين 

 ضيوفنا وشركاؤنا األعزاء،

 الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

أرحب بكم أجمل ترحيب ، وأشكركم على تلبيتكم أن  بداية يسرني

في بناء القدرات اإلحصائية ب املتعلقاملنتدى دعوتنا للمشاركة في هذا 

/عبدهللا منطقتنا العربية ، والذي ينعقد برعاية كريمة من معالي الشيخ 

، تحت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية  بن ناصر بن خليفة آل ثاني

 شعار " إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة ". 

التي أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة إن تفعيل  " ثورة البيانات " 

 املستوى املقدم إلى األمين العام لألمم املتحدة ، 
ً
 ملموسة

ً
وَجعلها حقيقة

عتبر أحد املتطلبات األساسية إلنجاح تنفيذ أجندة التنمية املستدامة  ، ي

، 0202سبتمبر  02. تلك األجندة التي اعتمدها قادة العالم في 0202

الهادفة  إلى  تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية أوسع، لكافة البلدان 

 ي ضمان،واالرتقاء والتحول بحياة األمم والشعوب بغية  
ّ
ف عن " أال

ّ
تخل
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 -تحقيق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  و،  “الّركب أحد 

تشارك فيها كافة شرائج املجتمع لتحقيق االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 

 أهدافها السبعة عشر وغاياتها املائة والتسعة والستين.

 

 ضيوفنا الكرام 

  0202إن أجندة التنمية املستدامة 
ً
هي عبارة عن خطة عمل لنا جميعا

من أجل الرخاء املستدام الذي نسعى لتحقيقه لنا وألبنائنا ، وذلك عن 

طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب املصلحة الوطنيين 

بغية والدوليين الساعين إلى األمن واألمان والتقدم . وها نحن نلتقي اليوم 

خارطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى االتفاق على 

تحديث وتطوير البنية اإلحصائية الوطنية ،وتوفير املؤشرات التي اعتمدتها 

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة في دورتها السابعة واألربعين والتي تقيس 

. 0202تدامة مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية املس

حَرز  التقُدم أن مثل هذا األداء سوف يمكن من تعّقب
ُ
وإصدار التقارير  امل

تخذ التي القرارات أن من الوطنية في الوقت املناسب ،  والتأكد
ُ
 تستند ت

املواءمة بين  على الحكومات ، وال سيما مساعدة الحقيقية األدلة إلى

ية املستدامة السالفة أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنم

الذكر . هذا ، ومن الضروري أن تشتمل خارطة الطريق ، التي نجتمع 

 ألولويات 
ً
اليوم إلعدادها ، على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا

، وكمكون رئيس ي من مكونات استراتيجياتنا اإلحصائية ،يهدف إلى  التنمية
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اعتمادا على املعايير واملفاهيم جمع وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية 

 لتوزيعات متعددة، آخذة  بعين االعتبار 
ُ
 ، مصنفة وفقا

َ
املتفق عليها دوليا

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات املستخدمين 

 في الوقت املناسب.

إن استخدام التكنولوجيا املعاصرة واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية 

لوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة يمكننا من ا

املتمثلة بالصور الجوية ، وما توفره وسائل التواصل االجتماعي والهواتف 

الذكية من بيانات . وهنا من الضروري اعتماد سياسات فعالة لنشر 

البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها 

ستخدم في إعداد السياسات واتخاذ  واستخدامها وتحويلها إلى
ُ
معلومات ت

باعتبار ذلك من حقوق  ،“" أال يتخلف عن التعداد أحد  القرارات، بغية

 اإلنسان.

 

 الزمالء األعزاء 

 الحضور الكريم 

نحن في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ، قد بدأنا بالفعل في وضع 

الخطوات األولى  لعملية التحول في نظامنا اإلحصائي ، بغية إدماج أجندة 

-0202في استراتيجية  التنمية الوطنية الثانية  0202التنمية املستدامة 

شعبة  ، والتي نقوم حاليا بتطويرها . كما وتم اختيارنا من قبل 0200

اإلحصاء باألمم املتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في 
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اإلحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة املذكورة بتنفيذه بالتعاون مع 

، 0202العديد من الشركاء. أما على صعيد أجندة التنمية املستدامة 

فقد بدأنا بتشكيل فريق عمل رفيع املستوى من القطاعين الحكومي 

اص ومن منظمات املجتمع املدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل والخ

كقيادة استراتيجية إلنجاح تنفيذ األجندة املذكورة وتوطينها في 

استراتيجية التنمية الوطنية ،  هذا باإلضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية 

 ملوضوعات محددة ، كالصحة والحماية االجتماعية واإلعاقة والبيئة 
ً
وفقا

  .ها من موضوعات تنموية نوعيةوغير 

 

 الحضور الكريم 

أرحب بكم ثانية في هذا املنتدى حيث يلتقي جمع من منتجي البيانات 

اإلحصائية ومستخدميها، من القطريين واألخوة العرب والدوليين ، 

يتبادلون األفكار واملمارسات الفضلى ، بغية الوصول إلى خارطة طريق 

ائي العربي وتحديثه ، وتمكينه من اإليفاء عملية  ترتقي بالعمل اإلحص

، وباقي 2030بااللتزامات املتعلقة بدعم  أجندة التنمية املستدامة 

 االلتزامات الوطنية والدولية.

 آل خليفة بن ناصر بن عبدهللا/ وفي الختام أود أن أشكر معالي الشيخ

على تكرمه برعاية هذا املنتدى  الداخلية ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير

 على حضوركم ، كما وأشكر الزمالء في منتدى 
ً
، وأشكركم جميعا

على الجهود  PARIS21الشراكة في اإلحصاء في القرن الحادي والعشرين 
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الكبيرة التي بذلوها في سبيل تنظيم هذا املنتدى وإنجاحه، والذين لطاملا 

تين كعضو في اللجنة سعدت بالعمل وإياهم خالل السنتين املاضي

التنفيذية . كما اتوجه بالشكر إلى مركز اإلحصاء الخليجي على ما قدمه 

من دعم سخي لتنظيم هذا املنتدى ، وما قدمه من دعم فني لدول 

مجلس التعاون الخليجي . والشكر موصول كذلك إلى مقدمي العروض 

طيط ورؤساء الجلسات.  وال يفوتني أن أشكر زمالئي في وزارة التخ

التنموي واإلحصاء على جهودهم الكبيرة املبذولة لتنظيم هذا املنتدى 

 وإنجاحه. 

  وفقكم هللا في مسعاكم ،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 


