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العدد 0199
الثالثاء 10 محرم 1438 هـ ــ 11 أكتوبر 2016 متابعات

أكــــــــــد صــــــابــــــر ســــعــــيــــد الــــحــــربــــي 
املــديــر الــعــام لــلــمــركــز اإلحــصــائــي 
املــركــز يــعــُد شريكا  الخليجي أن 
فاعال، ليس باملشاركة في تنظيم 
هذا الحدث الهام فحسب، ولكنه 
الــتــي حــمــلــهــا على  وعــبــر أدواره 
عــــاتــــقــــه مــــنــــذ تــــأســــيــــســــه، حــيــث 
ــأن الــعــمــل  ــ ــن إيـــمـــانـــا مــطــلــقــا بـ ــ آمـ
اإلحـــصـــائـــي لـــه أهــــدافــــُه الــســامــيــة 
ــي أي  ــ  وفــ

َ
ــان ــ ــســ ــ ــتــــي تـــمـــنـــح اإلنــ الــ

 
ً
مــوقــع عــلــى هـــذه الخليقة فــرصــة
ــاة أفـــضـــل،  ــيـ  لــتــكــويــن حـ

ً
ســـانـــحـــة

 على معرفة 
ُ
وهذه الفرصة ترتكن

الــحــقــائــق وتــوظــيــفــهــا بــمــا يخدم 
التنمية املستدامة.

ــهــــدف كـــان  وانـــطـــالقـــا مــــن هـــــذا الــ
البــد للنظام اإلحصائي فــي دول 
ــن مـــواكـــبـــِة  ــ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون مـ
املــســتــجــدات الــتــي تــفــرض نفسها 
.. على هيئة بياناٍت 

ٍ
بشكٍل جــلــي

 
َ
متدفقة ومن آفاٍق متعددة لتعلن

عـــن بـــــدِء مـــرحـــلـــٍة جـــديـــدة نــخــرج 
فيها من عباءة الطرق اإلحصائية 

التقليدية التي أصبحت ال تتالءم 
مــع واقــعــنــا املــعــاصــر والـــذي بات 
أكــثــَر مــن أي وقت  أشــد احتياجا 
مــضــى إلحـــصـــاءات آنـــيـــٍة تعكُس 
الــتــغــيــرات املــتــســارعــة اقــتــصــاديــا 

واجتماعيا.
ــــز  ــركـ ــ املـ الـــــحـــــربـــــي أن  وأضـــــــــــــاف 
ــذه املــرحــلــة فـــي الــســعــي  تـــرجـــم هــ
الستثمار ثورة البيانات بإيجاد 
ِمــنــصــٍة لــتــبــادل الــخــبــرات ووضــع 
ــر املـــســـاعـــدِة فـــي االســـتـــفـــادِة  ــ األطـ

 اإلحصائية 
َ
 األجــهــزة

ُ
منها تمكن

مـــن اســتــحــداث أســالــيــب عصرية 
لجمِع وتحليِل والحقا نشِر هذه 

البيانات.
 مــــن املــــركــــز لــلــتــســارع 

ً
ومــــواكــــبــــة

املؤكد على مستوى دول املجلس 
فــي إنــتــاج اإلحـــصـــاءات الرسمية 
الــقــادمــة  القليلة  الــســنــوات  خـــالل 
يــــقــــوم املــــركــــز حـــالـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع إحــــــدى املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
بإجراء دراســٍة للربط اإللكتروني 
مـــع األجــــهــــزة اإلحـــصـــائـــيـــة بـــدول 
املجلس، تمكن من تأسس قاعدة 
ــة خــلــيــجــيــة  ــيــ ــائــ ــــات إحــــصــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
وتمنحنا ميزة التحديث الفوري 
املــشــتــرك وحــســب أفــضــل معايير 

الجودة املتعارف عليها.
تـــصـــبـــُح  ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ وقــــــــــال إن 
ــة الــــــــحــــــــال  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــطــ ــ ضــــــخــــــمــــــة بــ
عـــنـــدمـــا تـــكـــون املــــشــــاريــــع كــبــيــرة 
ــددا مــن  ــ ومـــهـــمـــة، فـــتـــجـــّر مــعــهــا عــ
االستفهامات املحورية التي البد 
لــنــا مــن الـــوقـــوف عــنــدهــا.. وطــرح 
حــيــثــيــاتــهــا بـــشـــفـــافـــيـــٍة وعــمــلــيــة، 
 
ً
وكــلــمــا كــانــت اإلجـــابـــات واضــحــة
ودقيقة كلما تمكنا جميعا، بال 
ــن تـــثـــبـــيـــت خـــارطـــة  ــ ــنــــاء، مـ ــثــ ــتــ اســ
ــــع مــتــطــلــبــات  ــريــــق تـــنـــســـجـــُم مـ طــ
املرحلة الخاصة بثورة البيانات 
ومـــواجـــهـــِة تــحــديــاتــهــا ولــعــل من 
أبــرزهــا تــحــديــُد فــجــوات الــقــدرات 
ــتـــويـــن  ــى املـــسـ ــلــ اإلحــــصــــائــــيــــة عــ
الـــوطـــنـــي واإلقـــلـــيـــمـــي فــــي كــيــفــيــة 
استغالل هذه البيانات الضخمة 
بــالــحــصــول عــلــيــهــا أوال، وثــانــيــا 
 حيوية كاملة عبر 

ً
بمنحها دورة

تحويلها إلى إحصاءات ومن ثم 
إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة، 
ــم اســـــتـــــنـــــادا عــلــى  ــتــ وكـــــــل ذلـــــــك يــ
ــذي تــحــظــى بـــه األجــهــزة  الـــدعـــم الــ

اإلحصائية بدول املجلس.

قـــال ســعــادة الــدكــتــور صــالــح بــن محمد الــنــابــت، 
وزيــر التخطيط التنموي واإلحــصــاء: إن أجندة 
التنمية العاملية 2030 هي عبارة عن خطة عمل 
دولية للوصول بالعالم في 2030 إلى حالة أكثر 
تقدمًا وعدالة والتأكد من أن الجميع في العالم 
ال يتخلف عن ركب التقدم، وتقاس تلك األجندة 
بــمــؤشــرات وســيــتــم خـــالل املــنــتــدى الــنــقــاش حــول 

تلك اآلليات وتقييم تقدم الدول العربية بها.
ـــ »لـــوســـيـــل«  وأضـــــــاف الــــوزيــــر ردًا عـــلـــى ســــــؤال لــ
خــالل مؤتمر صحفي عقب الجلسة االفتتاحية 
لــلــمــنــتــدى، أن الـــحـــدث يــســتــهــدف االســـتـــفـــادة من 
الــطــرق الحديثة فــي جمع البيانات واالســتــفــادة 
من ثورة البيانات والوسائل الحديثة والخرائط 
ــيـــانـــات  ــبـ ــي طــــــرق جـــمـــع الـ ــ ــة املـــتـــقـــدمـــة فـ ــويــ الــــجــ
واإلحـــصـــاءات، وإيــجــاد آلــيــة لــالســتــفــادة مــن تلك 
اآللــيــات الــحــديــثــة فــي قــيــاس مــثــل تــلــك املــؤشــرات 
والــتــمــاشــي مــعــهــا، وكــذلــك وضـــع قــواعــد بيانات 
كاملة وهـــذا تــحــدٍّ مهم جــدا خــاصــة فيما يتعلق 

بالتكامل مع الجهات املنتجة لتلك البيانات.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن مــن أهـــداف املنتدى إيجاد 
طــريــقــة لــالســتــفــادة مــن الــبــيــانــات غــيــر الرسمية 
وتحويلها إلى بيانات يمكن االعتماد عليها، من 
القرار وواضعي الخطط وهناك عدة  قبل صناع 
طـــرق وكــذلــك تــحــديــات وهـــو مــا ستتم مناقشته 
خــالل املؤتمر وجلساته ورؤيـــة أفضل التجارب 

لتسهيل عملية جلب وتحليل تلك البيانات.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن إنــــشــــاء املــــركــــز اإلحـــصـــائـــي 
الــخــلــيــجــي خـــطـــوة مــهــمــة عـــلـــى طـــريـــق تــوحــيــد 
الــتــعــاون الخليجي  الــبــيــانــات بـــن دول مــجــلــس 
ــا زال فــــي بــدايــتــه  ــن املــــشــــروع مــ ــكـ وتــكــامــلــهــا ولـ
ونــطــمــح ألن يــتــطــور وال يــمــكــن أن يــتــم االكــتــفــاء 
بما تحقق، وهناك خطط طموحة لتطوير آليات 
جمع البيانات في دول »التعاون« باإلضافة إلى 

توحيد البيانات بن دول املجلس.
وقال سعادة السيد صابر سعيد الحربي، املدير 
العام للمركز اإلحصائي الخليجي، خالل املؤتمر 
الصحفي: إن مــن أهــم أهـــداف املجلس هــو وضع 
ــائـــي بـــن دول  خـــارطـــة طـــريـــق لــلــتــعــاون اإلحـــصـ
مجلس التعاون، حتى تعد بيانات على مستوى 
التكتل وتــكــون متسقة وحــســب أفــضــل املعايير، 
ومن تلك النماذج إعداد التعداد السكاني املوحد 

ــام 2020،  ــدءًا مـــن عـ فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، بــ
وأيـــضـــا وضــــع إســتــراتــيــجــيــات إحــصــائــيــة على 
مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون، مــشــيــدًا بــالــدور 
الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تنظيم العمل 
اإلحـــصـــائـــي فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وأنــهــا 

نموذج يستفاد منه في بقية الدول.
الـــربـــط  لــــــ »لــــوســــيــــل« حــــــول  وردًا عـــلـــى ســــــــؤال 
اإلحصائي بن دول الخليج أشار الحربي إلى أنه 
تم تعين مكتب استشاري دولــي إلعــداد دراســة 
حول مشروع الربط اإلحصائي بن دول مجلس 
التعاون، والذي ينتظر أن يتم عبر ربط مع قاعدة 
املــركــز اإلحصائي يستفيد  بيانات مشتركة فــي 
الــدراســة  منها جميع املستخدمن، موضحًا أن 
ســيــتــم االنــتــهــاء مــنــهــا فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
مـــؤكـــدًا أن هــنــاك آلـــيـــات حــالــيــة لــجــمــع الــبــيــانــات 
ولكن عملية الجمع مــا زالــت بالطرق التقليدية 
ولم تصل للمستوى املطلوب ونطمح ألن تكون 
هــنــاك بــيــانــات آنــيــة بــن دول املــجــلــس، وبمجرد 
ــيـــة فــــي الــــدولــــة يـــتـــم تـــواجـــدهـــا  ــائـ تـــوفـــر اإلحـــصـ
ــركـــز، ولـــهـــذا سيناقش  ضــمــن قـــاعـــدة بــيــانــات املـ
املــؤتــمــر ثـــورة الــبــيــانــات واالســتــفــادة مــن قــواعــد 
البيانات الضخمة لدى القطاع الخاص ونشرها 

كإحصائيات رسمية.

ــة  ــ ــدوحــ ــ بـــــــــــدأت أمـــــــــس بــــالــــعــــاصــــمــــة الــ
فعاليات املنتدى العربي لبناء القدرات 
اإلحــصــائــيــة لـــثـــورة الــبــيــانــات، والــــذي 
يــقــام تــحــت رعــايــة مــعــالــي الــشــيــخ عبد 
ــلــــه بــــن نــــاصــــر بــــن خــلــيــفــة آل ثــانــي  الــ
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
الــتــنــمــوي  الــتــخــطــيــط  وتــنــظــمــه وزارة 
ــاون مــــــع املــــركــــز  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ واالحــــــــصــــــــاء بـ
اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، ومنتدى الشراكة في 
ــل الــتــنــمــيــة فـــى الــقــرن  اإلحـــصـــاء مـــن اجـ
 ،) PARIS 21 ( ــادي والـــعـــشـــريـــن ــحــ الــ

ويشارك به ممثلو 20 دولة. 
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد 
ــابــــت وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الـــتـــنـــمـــوي  ــنــ الــ
ــــى كـــلـــمـــتـــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة  واإلحــــــصــــــاء فـ
الــبــيــانــات»  للمؤتمر إن تفعيل »ثــــورة 
ــا تــــقــــريــــر الـــشـــخـــصـــيـــات  ــهـ ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
الــرفــيــعــة املـــســـتـــوى املـــقـــدم إلــــى األمـــن 
 
ً
املــتــحــدة، وَجعلها حقيقة الــعــام لــأمــم 
، يـــعـــتـــبـــر أحـــــــد املـــتـــطـــلـــبـــات 

ً
ــة ــوســ ــمــ ــلــ مــ

ــنــــدة  ــة إلنـــــجـــــاح تـــنـــفـــيـــذ أجــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
التنمية املستدامة  2030. 

وأضــــاف: تــلــك األجــنــدة الــتــي اعتمدها 
فـــي 25 ســبــتــمــبــر 2015،  الـــعـــالـــم  قـــــادة 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــســـلـــم الــعــاملــي  الــــهــــادفــــة  إلـ
ــة أوســــــــــع، لـــكـــافـــة  ــريــ ــحــ فـــــي جـــــو مـــــن الــ
ــلـــدان، واالرتــــقــــاء والـــتـــحـــول بــحــيــاة  ــبـ الـ
األمــــــم والــــشــــعــــوب بــغــيــة ضـــمـــان » أاّل 
ــّركــــب أحــــــد“، وتــحــقــيــق  ــف عـــن الــ

ّ
يــتــخــل

الـــتـــوازن بــن األبـــعـــاد الــثــالثــة للتنمية 
املــســتــدامــة - االقــتــصــادي واالجتماعي 
والــبــيــئــي. تـــشـــارك فــيــهــا كـــافـــة شــرائــح 

املجتمع لتحقيق أهدافها السبعة عشر 
وغاياتها املائة والتسعة والستن.

الــتــنــمــيــة  الـــــــوزيـــــــر: إن أجـــــنـــــدة  وقــــــــال 
املــســتــدامــة 2030 هــي عــبــارة عــن خطة 
ــل الــــرخــــاء  ــ ــ عــــمــــل لــــنــــا جـــمـــيـــعـــًا مـــــن أجـ

ــتـــدام الـــــذي نــســعــى لــتــحــقــيــقــه لنا  املـــسـ
وألبــنــائــنــا، وذلــــك عـــن طــريــق الــشــراكــة 
الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب 
املصلحة الوطنين والدولين الساعن 
إلـــــــى األمــــــــن واألمـــــــــــان والـــــتـــــقـــــدم. وهــــا 
الــيــوم بغية االتــفــاق على  نــحــن نلتقي 
خـــارطـــة طــريــق تــمــهــد لــنــهــضــة جــديــدة 
ــات تــــهــــدف إلـــــــى تـــحـــديـــث  ــانــ ــيــ ــبــ فـــــي الــ
وتطوير البنية اإلحصائية الوطنية، 
وإن استخدام التكنولوجيا املعاصرة 
واالبـــتـــكـــار فـــي اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة 
ــن الـــــوصـــــول إلــــــى مـــصـــادر  ــ يــمــكــنــنــا مـ
جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة 

املتمثلة بالصور الجوية.
ومـــــــــــا تـــــــــوفـــــــــره وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 

االجـــتـــمـــاعـــي والــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة مــن 
بــيــانــات، وهــنــا مــن الـــضـــروري اعتماد 
ــة لـــنـــشـــر الـــبـــيـــانـــات  ــالــ ــعــ ســــيــــاســــات فــ
وتوفيرها للمستخدمن بشكل يسهل 
اســتــرجــاعــهــا وفــهــمــهــا واســتــخــدامــهــا 
ــســتــخــدم 

ُ
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــعــلــومــات ت

في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، 
بغية » أال يتخلف عن التعداد أحــد “، 

باعتبار ذلك من حقوق اإلنسان.
وأضاف الوزير: نحن في الوزارة، بدأنا 
الـــخـــطـــوات األولــــــى لعملية  فـــي وضــــع 
التحول في نظامنا اإلحصائي ، بغية 
إدمــاج أجندة التنمية املستدامة 2030 
فــــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
الثانية 2017-2022 ، والتي نقوم حاليا 

بتطويرها، كما تــم اخــتــيــارنــا مــن قبل 
شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة كدولة 
ــدة فــي تنفيذ بــرنــامــج الــتــحــول في  رائــ
اإلحـــــــصـــــــاءات الـــرســـمـــيـــة الــــــــذي تـــقـــوم 
الــشــعــبــة املـــذكـــورة بــتــنــفــيــذه بــالــتــعــاون 
ــاء. أمــــــا عــلــى  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــــن الـ ــــع الــــعــــديــــد مـ مـ
ــــدة الـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة  ــنـ ــ صـــعـــيـــد أجـ
فــقــد بــدأنــا بتشكيل فــريــق عمل   ،2030
رفيع املستوى من القطاعن الحكومي 
ــمـــات املــجــتــمــع  ــنـــظـ ــــاص ومــــــن مـ ــخــ ــ والــ
املــدنــي ومـــراكـــز الــبــحــوث والــجــامــعــات، 
يــعــمــل كـــقـــيـــادة اســتــراتــيــجــيــة إلنــجــاح 
تــنــفــيــذ األجـــنـــدة املــــذكــــورة وتــوطــيــنــهــا 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، 
بــاإلضــافــة إلــى تشكيل فــرق عمل فنية 
وفـــقـــًا ملـــوضـــوعـــات مــــحــــددة، كــالــصــحــة 
والحماية االجتماعية واإلعاقة والبيئة 
ــات تـــنـــمـــويـــة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ وغــــيــــرهــــا مـــــن مـ

نوعية.

الدوحة تستضيف منتدى بناء القدرات اإلحصائية

2022-2017 2030 في استراتيجية  دمج خطط التنمية 

¶  د. صالح بن محمد النابت

¶  صابر سعيد الحربي

محمد السقا

المدير العام للمركز اإلحصائي الخليجي: أكد أهمية المنتدى لصناع القرار.. النابت:

اكتمال دراسة الربط اإلحصائي الخليجي 
نهاية العام

استخدام اآلليات الحديثة 
في جمع البيانات واإلحصاءات

¶  المشاركون بالمنتدى خالل الجلسة االفتتاحية

ثورة البيانات متطلب 
أساسي لتنفيذ أجندة 

التنمية المستدامة

¶  جانب من المؤتمر الصحفي
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¶  غالف الكتاب 

¶  صابر سعيد الحربي ¶  جانب من الحضور 

¶  د. صالح النابت يلقي  كلمته باملنتدى ¶  د. النابت في صورة جماعية مع املشاركني في املنتدى 

الـــــحـــــربـــــي — املــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــلـــمـــركـــز 

اإلحـــصـــائـــي الــخــلــيــجــي الـــــى أن املـــركـــز 

ــا بــــالــــتــــعــــاون مـــــع إحـــــدى  ــيــ ــالــ ــــوم حــ ــقـ ــ يـ

املنظمات الدولية بإجراء دراســة للربط 

اإللـــكـــتـــرونـــي مـــع األجـــهـــزة اإلحــصــائــيــة 

بدول مجلس التعاون.

مــوضــحــًا أنــهــا تــأتــي مــواكــبــة مــن املــركــز 

ــلـــتـــســـارع املــــؤكــــد عـــلـــى مـــســـتـــوى دول  لـ

املجلس في إنتاج اإلحصاءات الرسمية 

ــة.  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ خــــــــالل الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـ

واعــتــبــر ذلــك خــروجــا مــن عــبــاءة الطرق 

اإلحــصــائــيــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي أصبحت 

ــر الــــذي  ــعـــاصـ ــع الــــواقــــع املـ ــتــــالءم مــ ال تــ

بــــات أشــــد احــتــيــاجــا إلحــــصــــاءات آنــيــة 

تعكس التغيرات املتسارعة اقتصاديا 

واجتماعيا.

◄ تبادل الخبرات

ــز ســيــتــرجــم هـــذه  ــركــ وأشـــــــار الـــــى أن املــ

ــلـــة فــــي الـــســـعـــي الســـتـــثـــمـــار ثــــورة  املـــرحـ

ــاد مـــنـــصـــة لـــتـــبـــادل  ــ ــإيـــــجـ ــ الــــبــــيــــانــــات بـ

ــر املـــســـاعـــدة في  ــ ــع األطـ ــ الـــخـــبـــرات ووضـ

االســـتـــفـــادة مــنــهــا بــمــا يــمــكــن األجـــهـــزة 

ــتــــحــــداث أســالــيــب  ــة مــــن اســ ــيـ ــائـ اإلحـــصـ

عـــصـــريـــة لــجــمــع وتــحــلــيــل ونـــشـــر هـــذه 

البيانات الحقا.

ويأتي انعقاد املنتدى في ظل االلتزامات 

الــتــي جـــاءت بعد اعــتــمــاد قــادة  العاملية 

دول الـــعـــالـــم — ومــنــهــا دولـــــة قــطــر — 

ألجــنــدة الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 2030 ومــا 

الــتــزامــات تنموية، كتحديث  تــالهــا مــن 

األنـــظـــمـــة اإلحـــصـــائـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــغــيــة 

تــوفــيــر الــبــيــانــات الــالزمــة لــرصــد تنفيذ 

تلك األهداف، وإعداد التقارير الوطنية، 

واملساهمة في إصدار التقارير اإلقليمية 

املــحــرز في  بــالــتــقــدم  والــدولــيــة املتعلقة 

تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط 

ــيـــذيـــة إلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ الـ

الوطنية 2017 — 2022.

ــعــــراض  ــتــ ــتــــم خـــــــالل املــــنــــتــــدى اســ ــيــ وســ

ــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه  ــتـــحـ لـــلـــعـــديـــد مــــن الـ

اإلحـــــــصـــــــاءات الــــرســــمــــيــــة فـــــي املــنــطــقــة 

ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـرعـــة  ــهـ ــنـ الــــعــــربــــيــــة، مـ

االســتــجــابــة ملــتــطــلــبــات أجـــنـــدة التنمية 

ــمـــويـــل  ــة مـــــن الــــبــــيــــانــــات، وتـ ــدامــ ــتــ ــســ املــ

ــة، واســــتــــخــــدام  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ األنــــشــــطــــة اإلحـ

ــبـــحـــوث  ــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ ــكــ ــتــ االبــ

التطبيقية في العمليات اإلحصائية.

والــبــيــئــي بــمــا يــمــكــن مـــن مــشــاركــة كــافــة 

شرائح املجتمع لتحقيق أهدافها.

الــتــكــنــولــوجــيــا  ــدام  ــتــــخــ وتـــــابـــــع: إن اســ

املـــعـــاصـــرة واالبـــتـــكـــار فـــي اإلحـــصـــاءات 

الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر 

جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة 

الــجــويــة، ومـــا تــوفــره  املتمثلة بــالــصــور 

وسائل التواصل االجتماعي والهواتف 

الذكية من بيانات.

◄ سياسات فعالة

ونـــبـــه إلــــى ضــــــرورة اعـــتـــمـــاد ســيــاســات 

ــر الــــبــــيــــانــــات وتـــوفـــيـــرهـــا  ــنـــشـ ــالــــة لـ فــــعــ

للمستخدمني بشكل يسهل استرجاعها 

ــتــــخــــدامــــهــــا وتــحــويــلــهــا  وفـــهـــمـــهـــا واســ

إلــــــى مـــعـــلـــومـــات تـــســـتـــخـــدم فـــــي إعــــــداد 

الــقــرارات، بغية «أال  السياسات واتخاذ 

يتخلف عن التعداد أحد»، باعتبار ذلك 

من حقوق اإلنسان.

◄ نظام قطر اإلحصائي

وفي (مؤتمر صحفي) عقد على هامش 

املنتدى أكــد سعادة الدكتور صالح بن 

محمد النابت وزير التخطيط التنموي 

واإلحصاء أن وزارة التخطيط التنموي 

واإلحـــــصـــــاء، بــــــدأت بــالــفــعــل فــــي وضـــع 

الــتــحــول في  الــخــطــوات األولــــى لعملية 

ــــاج  ــائــــي، بــغــيــة إدمـ نـــظـــام قـــطـــر اإلحــــصــ

املـــســـتـــدامـــة 2030 في  الــتــنــمــيــة  أجـــنـــدة 

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 

تـــقـــوم الــــــــوزارة  الـــتـــي   ،2022 — 2017

حــالــيــا بــتــطــويــرهــا.ولــفــت ســعــادتــه إلــى 

أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة 

اإلحصاء باألمم املتحدة كدولة رائدة في 

تنفيذ برنامج التحول في اإلحصاءات 

الـــذي تــقــوم الشعبة بتنفيذه  الــرســمــيــة 

بالتعاون مع العديد من الشركاء.

◄ قيادة استراتيجية 

وقــــال إنـــه عــلــى صــعــيــد أجــنــدة التنمية 

املستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل 

رفيع املستوى من القطاعني الحكومي 

والــــــخــــــاص ومـــــــن مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع 

املـــدنـــي ومـــراكـــز الــبــحــوث والــجــامــعــات، 

ــقـــيـــادة اســتــراتــيــجــيــة إلنـــجـــاح  يــعــمــل كـ

ــفــــيــــذ هـــــــــذه األجــــــــنــــــــدة وتـــوطـــيـــنـــهـــا  تــــنــ

فــــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، 

بــاإلضــافــة إلـــى تشكيل فـــرق عــمــل فنية 

ــا ملـــوضـــوعـــات مــــحــــددة، كــالــصــحــة  ــقـ وفـ

والحماية االجتماعية واإلعاقة والبيئة 

وغيرها من موضوعات تنموية نوعية.

◄ ربط إلكتروني

ــار الــســيــد صـــابـــر سعيد  ــ مـــن جــهــتــه أشـ

الــوطــنــيــة فــي الــوقــت املــنــاســب، والــتــأكــد 

الــقــرارات التي تتخذ تستند إلى  من أن 

األدلـــــة الــحــقــيــقــيــة، وال ســيــمــا مــســاعــدة 

مـــة بــني أهــدافــهــا  الــحــكــومــات عــلــى املـــواء

الـــتـــنـــمـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة وأهـــــــــداف أجـــنـــدة 

التنمية املستدامة.

◄ بيانات نوعية شاملة

وقال سعادته «من الضروري أن تشتمل 

خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق عـــلـــى تـــعـــزيـــز إنـــتـــاج 

بــيــانــات نــوعــيــة شــامــلــة وفــقــا ألولــويــات 

التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات 

االســتــراتــيــجــيــات اإلحـــصـــائـــيـــة، يــهــدف 

إلـــــى جـــمـــع وتـــحـــلـــيـــل ونـــشـــر الـــبـــيـــانـــات 

ــلـــى املــعــايــيــر  اإلحـــصـــائـــيـــة اعــــتــــمــــادا عـ

واملفاهيم املتفق عليها دوليا، مصنفة 

وفــقــا لتوزيعات مــتــعــددة، وآخـــذة بعني 

االعتبار املبادئ األساسية لإلحصاءات 

ــة لــــحــــاجــــات  ــبــ ــيــ ــجــ الـــــرســـــمـــــيـــــة ومــــســــتــ

املستخدمني في الوقت املناسب».

وأضــاف أن تلك األجندة التي اعتمدها 

فــــي 25 ســبــتــمــبــر 2015،  ــم  ــالـ ــعـ الـ قــــــادة 

تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــســلــم الـــعـــاملـــي في 

جو من الحرية لكافة البلدان، واالرتقاء 

ــم والـــشـــعـــوب بــغــيــة ضــمــان  ــ بــحــيــاة األمـ

«أال يتخلف عن الركب أحــد»، وتحقيق 

الــثــالثــة للتنمية  ــاد  ــعـ الــــتــــوازن بـــني األبـ

املـــســـتـــدامـــة، االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي 

وفـــي كلمته خـــالل افــتــتــاح املــنــتــدى قــال 

ســـــعـــــادة الــــدكــــتــــور صــــالــــح بـــــن مــحــمــد 

النابت: إن تفعيل ثــورة البيانات التي 

ــر الـــشـــخـــصـــيـــات رفــيــعــة  ــريـ ــقـ أطـــلـــقـــهـــا تـ

املستوى املــقــدم إلــى األمــني الــعــام لألمم 

املـــتـــحـــدة، وجــعــلــهــا حــقــيــقــة مــلــمــوســة، 

يعتبر أحد املتطلبات األساسية إلنجاح 

تنفيذ أجندة التنمية املستدامة 2030.

املــســتــدامــة  ــح أن أجــنــدة التنمية  وأوضــ

2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل 

الـــذي يسعى الجميع  املــســتــدام  الــرخــاء 

لــه، وذلـــك عــن طــريــق الــشــراكــة الحقيقية 

والتعاون مع جميع أصحاب املصلحة 

الوطنيني والدوليني الساعني إلى األمن 

واألمان والتقدم.

◄ خريطة طريق

واعتبر سعادته أن الهدف من املنتدى 

هــو االتـــفـــاق عــلــى خــريــطــة طــريــق تمهد 

لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى 

تــحــديــث وتــطــويــر الــبــنــيــة اإلحــصــائــيــة 

ــر املــــــؤشــــــرات الـــتـــي  ــيــ ــوفــ ــة، وتــ ــيــ ــنــ الــــوطــ

اعــتــمــدتــهــا الــلــجــنــة اإلحــصــائــيــة لــألمــم 

املــتــحــدة فـــي دورتـــهـــا 47 والـــتـــي تقيس 

مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات 

أجندة التنمية املستدامة 2030.

وأكـــــد أن مــثــل هــــذا األداء ســيــمــكــن من 

املــحــرز وإصـــدار التقارير  تعقب التقدم 

العاملية، حيث أنشأت املرافق التعليمية 

مت اقتصادها 
ّ
لبناء جيل املستقبل، ودع

وهــــــــي حــــالــــيــــا فــــــي طــــــــور االســـــتـــــعـــــداد 

الستضافة مباريات كــأس العالم لكرة 

القدم عــام 2022. وعــالوة على ذلــك، قال 

السفير الــكــواري ان قطر رائــدة في الفن 

املــعــاصــر، وعــمــلــت عــلــى إنــشــاء عـــدد من 

املـــتـــاحـــف مــــن شـــأنـــهـــا تــســلــيــط الـــضـــوء 

على ثقافتها املحلية.. وتحدث السفير 

الكواري أيضا عن أحداث منطقة الشرق 

األوســــــط، مــشــيــرا الــــى تــقــاســم قــطــر مع 

ــتـــحـــدة األهــــــــداف املــتــمــثــلــة  الـــــواليـــــات املـ

فـــي الــقــضــاء عــلــى اإلرهــــــــاب.. الفـــتـــا الــى 

الــدوحــة فــي الحلول السلمية  مساهمة 

للمشاكل التي تعاني منها املنطقة ..

ــــواري فــــي كــتــابــه  ــكــ ــ ــعــــى الـــســـفـــيـــر الــ وســ

الـــــى الــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى عـــمـــل ســـفـــارة 

ــة قــطــر فـــي واشــنــطــن، خــاصــة فيما  دولــ

يــتــعــلــق بـــتـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــني 

قطر والــواليــات املــتــحــدة.. وأمــل السفير 

ــكــــواري ان يــســاهــم كــتــابــه فـــي تــعــزيــز  الــ

عالقات أفضل ومستدامة بني البلدين. 

الـــــكـــــواري فــــي كــلــمــتــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة عــن 

خــبــرتــه الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا 

مــن عمله فــي عـــدة عــواصــم عــاملــيــة وفــي 

وخالل خدمته فيها، 

وبـــعـــدهـــا عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل إلـــــى إســبــانــيــا 

ــدم لــعــشــر  ــ ــ ــيــــث خـ ــا حــ ــســ ــرنــ وإيـــــــــــران وفــ

سنوات سفيرًا في باريس.

وقال السفير الكواري ان كتابه «املشاركة 

في االهــداف مشاركة في املستقبل» هو 

بــمــثــابــة مــســاهــمــة مــتــواضــعــة وتــعــبــيــر 

عن األهمية التي توليها قطر لعالقتها 

الخاصة مع الواليات املتحدة..

 كما عّرف السفير الكواري بقطر كدولة 

صــغــيــرة بـــرؤيـــة واســـعـــة وطـــمـــوح كبير 

تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب 

السمو أمير البالد املفدى الشيخ تميم 

بــن حمد آل ثــانــي.. وسعيه الــى تحقيق 

الــــســــالم واالســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــتــهــا... 

ــذا الــكــتــاب فــهــمــا أعمق  آمـــال أن يــوفــر هـ

لــلــمــبــادرات الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة في 

مــنــطــقــة الــــشــــرق االوســــــــط وخــــارجــــهــــا، 

كمحفز ووسيط من أجل السالم . وقال 

الــســفــيــر الــــكــــواري ان قــطــر تــمــكــنــت من 

استخدام مواردها لتطوير نفسها قبل 

أن تــنــطــلــق إلــــى املـــشـــاركـــة فـــي الـــشـــؤون 

الــقــطــريــة. كما  الــخــارجــيــة  إدارات وزارة 

تحدث عن مساره املهني منذ بدأ حياته 

الــدبــلــومــاســيــة فــي واشــنــطــن عـــام 1981 

وضع الخطوات األولى للتحول
 إلى نظام قطر اإلحصائي

 
تشكيل فريق عمل من القطاعني 

الحكومي والخاص ومنظمات 
املجتمع لتنفيذ أجندة التطوير

 أهمية االستفادة من ثورة 
البيانات غير التقليدية في 

املجاالت التنموية

الحربي: ربط إلكتروني
 مع األجهزة اإلحصائية بدول 

مجلس التعاون 
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 العالقات القطرية األمريكية 
عميقة ومتعددة األوجه وتوافق 

على محاربة اإلرهاب 
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خالل املنتدى العربي لبناء القدرات لثورة البيانات.. د.صالح النابت:

بعنوان «املشاركة في األهداف مشاركة في املستقبل»

تحديث وتطوير البنية اإلحصائية الوطنية

كتاب جديد للسفير الكواري يعكس دور قطر الدبلوماسي املتزايد

•            محمد نعمان

آل  الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة  تحت رعاية معالي 
ــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، افتتح سعادة  ثــانــي رئــيــس مجلس ال
التنموي  التخطيط  النابت وزيــر  بــن محمد  الــدكــتــور صالح 
واإلحصاء أمس بفندق سانت ريجس املنتدى العربي حول 
الــذي يعقد تحت  البيانات،  لــثــورة  الــقــدرات اإلحصائية  بناء 

شعار «إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة».
حضر املنتدى السيد صابر سعيد الحربي — املدير العام 
اإلحصائي الخليجي، وعدد من رؤساء األجهزة اإلحصائية 
العربية واملسئولني في  الخليج  لــدول  التعاون  بــدول مجلس 
الواحد والعشرين  القرن  الشراكة في اإلحصاء في  منتدى 
الــعــربــيــة، واملنظمات  بــالــدول  وممثلي األجــهــزة اإلحــصــائــيــة 

اإلقليمية والدولية.

ــواري األفــــكــــار الــتــي  ــ ــكـ ــ فــيــهــا الــســفــيــر الـ

ناقشها فــي مــنــاســبــات عــديــدة وأمــاكــن 

بـــني عـــامـــي 2014 و2016 مع  مــتــنــوعــة 

األمريكيني، من مسؤولني رسميني ومن 

املــدنــي وباحثني ومستثمرين  املجتمع 

وجــامــعــيــني. ينقسم الــكــتــاب الـــى أربــعــة 

ــــواب رئــيــســيــة تــتــحــدث عـــن الــســيــاســة  أبـ

الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، وأهــمــيــة الــشــبــاب 

ــة لــلــتــنــمــيــة،  والــتــعــلــيــم فـــي خــطــة الــــدولــ

ومـــركـــزيـــة الــدبــلــومــاســيــة االقــتــصــاديــة 

 لــلــدولــة، والــدبــلــومــاســيــة 
ً
لــعــمــلــه مــمــثــال

الثقافية التي تعبر عن الهوية واالنتماء 

ــكــــواري في  ــد الــســفــيــر الــ الــقــطــريــني. وأكـــ

بــــدايــــة الـــكـــتـــاب ان الـــعـــالقـــات بــــني قــطــر 

والــــواليــــات املــتــحــدة عــمــيــقــة ومــتــعــددة 

األوجــــــــــــه: الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 

والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة، والــتــعــلــيــمــيــة.. 

ــيـــد الــــشــــخــــصــــي، فــــان  ــعـ امـــــــا عــــلــــى الـــصـ

الـــســـفـــيـــر الـــــــكـــــــواري الـــــــــذي تـــــخـــــرج مــن 

جامعة بــورتــالنــد االمــريــكــيــة قــال «انها 

ــا دائــــمــــا مــكــانــة  ــهـ ــكـــون لـ ــيـ ــة سـ مـــؤســـسـ

خـــاصـــة فــــي قـــلـــبـــه».. وتــــحــــدث الــســفــيــر 

•             الدوحة - الشرق

صدر كتاب لسعادة السيد محمد جهام 

الكواري، سفير دولة قطر لدى الواليات 

املــتــحــدة األمــريــكــيــة، بــعــنــوان «املــشــاركــة 

فـــي االهـــــــداف مـــشـــاركـــة فـــي املــســتــقــبــل» 

ــه أبـــــــــرز مــــحــــطــــات مــهــمــتــه  ــ ــــاللـ ــمــــع خـ جــ

ــا. وقــــد كتب  ــكـ ــريـ الــدبــلــومــاســيــة فـــي أمـ

السيناتور جو مانشني مقدمة الكتاب.

يــقــع الــكــتــاب فــي 144 صــفــحــة، ملخصا 
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 الدوحة    محمد الجبالي 
 تصوير   معتز الدحنون وسيد محمد 

وبش��أن أجندة التنمية المستدامة 
2030 قال سعادته: »بدأنا بتشكيل 
المس��توى من  رفي��ع  فريق عم��ل 
والخ��اص  الحكوم��ي  القطاعي��ن 
ومن منظم��ات المجتم��ع المدني 
ومراكز البح��وث والجامعات، يعمل 
كقيادة اس��تراتيجية إنجاح تنفيذ 
اأجن��دة المذك��ورة وتوطينها في 
اس��تراتيجية التنمية الوطنية هذا 
باإضاف��ة إلى تش��كيل فرق عمل 
فني��ة وفق��ً لموضوع��ات محددة 
كالصح��ة والحماي��ة ااجتماعية 
م��ن  وغيره��ا  والبيئ��ة  واإعاق��ة 

موضوعات تنموية نوعية«.
جاء ذلك خ��ال مخاطبته حضور 
افتت��اح فعاليات المنت��دى العربي 
ح��ول بناء الق��درات اإحصائية من 
أج��ل ث��ورة البيان��ات تحت ش��عار 
»إحصائيات نوعي��ة من أجل تنمية 
وتع��اون  بمش��اركة  مس��تدامة« 
مجلس  ل��دول  اإحصائي  المرك��ز 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة 
ومنتدى الش��راكة في اإحصاء في 
 ،PARIS21 القرن الحادي والعشرين
وال��ذي يقام تح��ت رعاي��ة معالي 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثان��ي رئيس مجلس ال��وزراء وزير 

الداخلية. 
ويس��تمر المنتدى يومين بحضور 
مندوبي ما ا يقل عن 20 دولة عربية 
ورؤس��اء جه��از اإحصاء ف��ي دول 
مجلس التع��اون الخليجي والعديد 

من الخبراء في هذا المجال.
وق��ال الوزي��ر الناب��ت إن تفعي��ل 
»ثورة البيان��ات« التي أطلقها تقرير 
المس��توى  الرفيعة  الش��خصيات 
المق��دم إل��ى اأمين الع��ام لأمم 
المتحدة وجعلها حقيقة ملموسة 
اأساس��ية  المتطلبات  أحد  يعتبر 
إنج��اح تنفي��ذ أجن��دة التنمي��ة 

المستدامة 2030.
وقال: »تلك اأجندة التي اعتمدها 
قادة العالم في 25 س��بتمبر 2015 
الهادفة إلى تعزيز الس��لم العالمي 
في جو م��ن الحرية أوس��ع، لكافة 
بحياة  والتح��ول  واارتقاء  البل��دان 
اأمم والش��عوب بغي��ة ضمان »أا 
يتخل��ف عن الركب أح��د« وتحقيق 
التوازن بين اأبع��اد الثاثة للتنمية 
المستدامة ااقتصادي وااجتماعي 
والبيئي، تش��ارك فيها كافة شرائح 
المجتمع لتحقيق أهدافها السبعة 

عش��ر وغاياته��ا المئة والتس��عة 
والستين.

خارطة طريق جديدة 
وأش��ار إل��ى أن أجن��دة التنمي��ة 
المس��تدامة 2030 ه��ي عبارة عن 
خط��ة عمل لن��ا جميعً م��ن أجل 
الذي نس��عى  المس��تدام  الرخ��اء 
لتحقيق��ه لن��ا وأبنائن��ا وذلك عن 
والتعاون  الحقيقية  الشراكة  طريق 
المصلحة  م��ع جمي��ع أصح��اب 
الوطنيين والدوليين الس��اعين إلى 

اأمن واأمان والتقدم، وقال: »ها نحن 
نلتقي في هذا المنتدى بغية ااتفاق 
على خارطة طري��ق تمهد لنهضة 
جدي��دة ف��ي البيانات ته��دف إلى 
تحديث وتطوي��ر البنية اإحصائية 
التي  المؤش��رات  وتوفير  الوطني��ة 
اإحصائي��ة  اللجن��ة  اعتمدته��ا 
لأمم المتحدة في دورتها السابعة 
التقدم  والتي تقيس مدى  واأربعين 
في تحقي��ق أهداف وغاي��ات أجندة 

التنمية المستدامة 2030«.
كم��ا أض��اف أن مثل ه��ذا اأداء 
س��وف يمكن م��ن تعق��ب التقدم 
المح��رز وإصدار التقاري��ر الوطنية 
في الوق��ت المناس��ب والتأكد من 
تُتخذ تس��تند  الت��ي  الق��رارات  أن 
واس��يَما  الحقيقية  اأدل��ة  إل��ى 
مساعدة الحكومات على المواءمة 
بي��ن أهدافه��ا التنموي��ة الوطنية 

وأهداف أجندة التنمية المستدامة 
السالفة الذكر.

تعزيز إنتاج البيانات
وش��دد س��عادة الدكتور النابت 
على أنه من الضروري أن تش��تمل 
إنتاج  خارطة الطريق عل��ى تعزيز 
وفق��ً  ش��املة  نوعي��ة  بيان��ات 
أولويات التنمية وكمكون رئيسي 
اس��تراتيجياتنا  مكون��ات  م��ن 
إل��ى جمع  يه��دف  اإحصائي��ة، 

وتحليل ونشر البيانات اإحصائية 
والمفاهيم  المعايير  اعتمادا على 
المتف��ق عليه��ا دولي��ا مصنفة 
وفق��ا لتوزيع��ات متع��ددة، آخذة 
بعين ااعتبار المبادئ اأساس��ية 
لإحصاءات الرسمية ومستجيبة 
لحاجات المستخدمين في الوقت 
المناسب. كما قال: »إن استخدام 
واابتكار  المعاصرة  التكنولوجيا 
في اإحصاءات الرس��مية يمكننا 
إلى مص��ادر جديدة  الوصول  من 
الضخمة  كالبيان��ات  للبيان��ات، 
المتمثل��ة بالص��ور الجوي��ة وما 
توفره وسائل التواصل ااجتماعي 
بيانات  م��ن  الذكي��ة  والهوات��ف 
اعتم��اد  الض��روري  م��ن  وهن��ا 
سياس��ات فعالة لنش��ر البيانات 
وتوفيرها للمس��تخدمين بشكل 
وفهمه��ا  اس��ترجاعها  يس��هل 
إل��ى  وتحويله��ا  واس��تخدامها 
إعداد  ف��ي  تُس��تخدم  معلومات 
بغية  القرارات،  واتخاذ  السياسات 
أحد«،  التع��داد  يتخل��ف عن  »أا 
باعتبار ذلك من حقوق اإنس��ان«. 
واختتم س��عادته كلمته مشيدا 
بالحضور في هذا المنتدى مؤكدً 
عل��ى أن��ه يتي��ح فرص��ة لتبادل 
الفضلى  والممارس��ات  اأف��كار 
بغية الوصول إل��ى خارطة طريق 
عملية ترتق��ي بالعمل اإحصائي 
العرب��ي وتحديث��ه، وتمكينه من 
المتعلق��ة  باالتزام��ات  اإيف��اء 
بدعم أجندة التنمية المستدامة 
2030، وباق��ي االتزامات الوطنية 

والدولية.

أك��د الدكتور يوهان��ز جوتنج 
مدي��ر منت��دى الش��راكة ف��ي 
الحادي  الق��رن  ف��ي  اإحص��اء 
أن   ،PARIS21 والعش��رين 
المنت��دى يتن��اول 3 مواضي��ع 
رئيس��ية ه��ي: تنفي��ذ الهدف 
المعلومات  وث��ورة  المس��تدام 

وبناء القدرات اإحصائية.

وقال: »توقي��ت إقامة المنتدى 
ف��ي قط��ر ممت��از للغاي��ة وأنا 
متحم��س للغاية لوج��ودي مع 
ه��ذه المجموعة من ممثلي 20 
دولة عربية، وهو ما يس��اهم في 
الخ��روج بنتائج ممي��زة للغاية 
لدي��ه   PARIS21 أن  خاص��ة 
ش��راكات مع 50 مؤسس��ة من 

وتحقيق  الق��درات  بن��اء  أج��ل 
اأه��داف اإنمائي��ة، وه��و م��ا 

يتطلب ثورة بيانات«.
وأض��اف أن المنطقة العربية 
يختل��ف وضعها ع��ن المناطق 
اأخرى، ولذل��ك الحلول هنا من 
الممك��ن أا تناس��ب مناط��ق 
»نتائج  وق��ال:  والعك��س،  أخرى 

ستس��اهم  المنت��دى  ه��ذا 
بش��كل كبير في إيج��اد حلول 
للتحديات بالنس��بة لدولة قطر 
وهو  المحيطة،  اأخ��رى  والدول 
ما يس��اهم في تحقيق التقدم 
أن  ب��د  ا  ولذل��ك  المنش��ود، 
يكون هن��اك تبادل ف��ي اأفكار 

والمعلومات والخبرات«.

 جوتنج: المنتدى يتناول بناء
 القدرات اإحصائية

المنتدى يهدف لاتفاق على خارطة طريق 
تمهد لنهضة جديدة في البيانات

20 دولة عربية تشارك في منتدى »ثورة البيانات«

النابت: بدء أولى خطوات التحول 
في النظام اإحصائي القطري

الدكتور يوهانز جوتنج

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي واإحصاء أمس إن الوزارة 
شرعت في وضع الخطوات اأولى لعملية التحول في نظامها اإحصائي بغية دمج أجندة التنمية 
المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي تقوم بتطويرها حاليا، 
فيما تم اختيار قطر من قبل شعبة اإحصاء باأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول.

ممثلون عن 20 دولة عربية يشهدون المنتدىجانب من الحضور

صورة جماعية لكبار الحضور

النابت:
اابتكار في اإحصاءات الرسمية يقودنا 

لمصادر جديدة للبيانات
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الوزير  خال المؤتمر  الصحافي

»جويك« تعقد دورة بالدوحة 
حول »التصانيف الصناعية«

أهمية تثبيت خارطة طريق تنسجم مع عصر »ثورة البيانات«

 الحربي: المركز  اإحصائي الخليجي ُمطالب
بمواكبة المستجدات

أكد صابر س��عيد الحرب��ي المدير العام 
للمركز اإحصائي الخليجي أن المركز يعد 
ش��ريكا فاعا ليس بالمشاركة في تنظيم 
المنتدى العربي المقام بالدوحة فحس��ب 
ولكن عب��ر أدواره التي حمله��ا على عاتقه 
منذ تأسيس��ه، حي��ث آمن إيمان��ا مطلقا 
أن العم��ل اإحصائي له أهدافه الس��امية 
التي تمن��ح اإنس��ان وف��ي أي موقع على 
هذه الخليقة فرصة س��انحة لتكوين حياة 
فضلى وهذه الفرص��ة ترتكن على معرفة 
الحقائ��ق وتوظيفه��ا بما يخ��دم التنمية 

المستدامة.

مواكبة المستجدات
وأض��اف أنه انطاقا من ه��ذا الهدف كان 
ا بد للنظ��ام اإحصائي ف��ي دول مجلس 
التع��اون من مواكب��ة المس��تجدات التي 
تفرض نفس��ها بش��كل جلي عل��ى هيئة 
بيان��ات متدفقة ومن آفاق متع��ددة لتعلن 
عن بدء مرحلة جديدة نخرج فيها من عباءة 
الطرق اإحصائية التقليدية التي أصبحت 
ا تتاءم مع واقعنا المعاصر والذي بات أشد 
احتياجا أكثر من أي وقت مضى إحصاءات 
آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا 

واجتماعيا.
وقال: »ترج��م المركز ه��ذه المرحلة في 
البيان��ات بإيجاد  الس��عي اس��تثمار ثورة 
منص��ة لتب��ادل الخب��رات ووض��ع اأط��ر 
المس��اعدة في ااس��تفادة منه��ا تمكن 
اأجهزة اإحصائية من استحداث أساليب 
عصري��ة لجمع وتحليل واحقا نش��ر هذه 

البيانات«.
وأشار إلى أنه ومواكبة من المركز للتسارع 
المؤك��د عل��ى مس��توى دول المجلس في 

إنتاج اإحصاءات الرس��مية خال السنوات 
القليلة القادمة يقوم المركز حاليا بالتعاون 
مع إحدى المؤسسات الدولية بإجراء دراسة 
للربط اإلكتروني م��ع اأجهزة اإحصائية 
بدول المجل��س، تمكن من تأس��س قاعدة 
بيان��ات إحصائية خليجي��ة وتمنحنا ميزة 
الفوري المشترك وحسب أفضل  التحديث 

معايير الجودة المتعارف عليها.

التحديات اإحصائية
كما ش��دد الحربي عل��ى أن »التحديات« 
تصب��ح ضخم��ة بطبيعة الح��ال عندما 
تك��ون المش��اريع كبي��رة ومهم��ة فتجر 
معها عددا م��ن ااس��تفهامات المحورية 
الت��ي ا بد لنا م��ن الوق��وف عندها، وطرح 
حيثياتها بش��فافية وعملية، وكلما كانت 

اإجاب��ات واضحة ودقيقة تمكنا جميعا با 
اس��تثناء من تثبيت خارطة طريق تنسجم 
م��ع متطلب��ات المرحل��ة الخاص��ة بثورة 
البيانات ومواجهة تحدياتها ولعل من أبرزها 
تحديد فج��وات الق��درات اإحصائية على 
المس��تويين الوطني واإقليمي في كيفية 
استغال هذه البيانات الضخمة بالحصول 
عليها أوا، وثانيا بمنحها دورة حيوية كاملة 
عبر تحويله��ا إلى إحصاءات وم��ن ثم إلى 
معلومات ومن ثم إلى معرفة، وكل ذلك يتم 
استنادا على الدعم الذي تحظى به اأجهزة 

اإحصائية بدول المجلس.

الشراكة المنفتحة
واس��تطرد قائ��ا: »من المهم تس��ليط 
الضوء في هذا الس��ياق على مسألة غاية 
في اأهمية. ونحس��بها اليوم من المفاتيح 
اأساس��ية في اس��تخدام ث��ورة البيانات، 
أا وهي )الش��راكة( التي فرضت نفس��ها 
كمتطلب رئيس��ي وبش��كل جديد ا بد أن 
يتماهى مع المرحلة، )الشراكة المنفتحة( 
برؤيته��ا وتفكيره��ا ومنطلقاتها مع كافة 
الجهات وبش��كل أخص مع المؤسس��ات 
البحثية والجامعات هذا فضا عن القطاع 
الخاص على المستويين الوطني واإقليمي 
وال��ذي أصبح ش��ريكا مهما ف��ي إنتاج ما 

يعرف بالبيانات الضخمة«.
وأعلن أن نظرة المركز اإحصائي الخليجي 
لهذه الش��راكة تتمثل في أنه��ا كنز ثمين 
سيختصر مسافات طويلة ومجهودا كبيرا 
وستعزز من إعادة بناء مؤسساتنا اإحصائية 
بكفاءة إنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي 
احتياجات مختلف المس��تخدمين خاصة 

في ظل الظروف ااقتصادية الحالية.

 الدوحة   قنا

الخلي��ج  »منظم��ة  تعق��د 
)جويك(  الصناعية«  لاستش��ارات 
دورة »التصاني��ف الصناعية« خال 
الفت��رة م��ن 23 - 25 أكتوبر 2016، 

في مقرها بالدوحة .
ال��دورة  ه��ذه  انعق��اد  ويأت��ي 
التدريبية  ال��دورات  برنام��ج  ضمن 
تطوي��ر  به��دف  المتخصص��ة، 
وتنمي��ة مه��ارات العاملي��ن ف��ي 
القط��اع الصناعي، لمس��اعدتهم 
على مواكب��ة التط��ورات الحديثة 
والمس��تجدات ف��ي ه��ذا القطاع 

الحيوي.
بيان صحافي ص��ادر عن  وأش��ار 
جويك أم��س إل��ى أن ه��ذه الدورة 
ف��ي مجال  العاملي��ن  تس��تهدف 
التصاني��ف الصناعية ف��ي وزارات 
في  وااقتصاد  والصناع��ة  التجارة 
دول مجل��س التع��اون، وف��ي إدارات 
اإحصاء والجم��ارك، والعاملين في 
الهيئ��ات الحكومي��ة اأخ��رى ذات 
العاقة، وكذلك في القطاع الخاص.

وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية 
تهدف أيًض إلى رفع كفاءة العاملين 
الصناعية،  اإحص��اءات  مجال  في 
وتطوير العمل اإحصائي الصناعي 
اأس��اليب  وتوحي��د  والتنس��يق 
اإحصائي��ة المتبع��ة ف��ي مجال 

اأنشطة الصناعية.
ومنظم��ة الخليج لاستش��ارات 
الصناعي��ة »جويك« ه��ي منظمة 
إقليمية تضم ف��ي عضويتها دولة 
المتحدة، ومملكة  العربية  اإمارات 
العربي��ة  والمملك��ة  البحري��ن، 
ودولة  السعودية، وس��لطنة عمان، 
والجمهورية  الكوي��ت،  ودولة  قطر، 
اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية 

الدوحة.
كجه��از  المنظم��ة  وتعم��ل 
استش��اري قائ��م عل��ى المعرف��ة 
ف��ي  الصناع��ات  تطوي��ر  بغ��رض 
المنطقة من خ��ال توفير البيانات 
والمعلومات والبحوث المتخصصة 
الفنية  والخدم��ات  وااستش��ارات 
للقطاعين الع��ام والخاص في دول 

مجلس التعاون الخليجي

صابر سعيد الحربي

أهمية الوصول لقاعدة بيانات متكاملة في الوقت المناسب

النابت: مشروع الربط اإحصائي 
الخليجي يخدم السياسات التنموية

^ الدوحة  

أعلن س��عادة الدكتور صالح بن 
التخطيط  وزي��ر  النابت  محم��د 
أن خارطة  واإحص��اء،  التنم��وي 
الطريق الجدي��دة من وجهة نظر 
قط��ر بخص��وص ث��ورة البيانات 
تتلخ��ص في مس��ارين: اأول من 
خال وجود قواعد بيانات س��هلة 
من خال الربط اإلكتروني وقواعد 
البيان��ات القابلة للنقل التي تتم 
اإحصائية  الجهات  من  تغذيتها 
في الجهات الحكومية، وهذا في 
حد ذاته تحٍد. وأضاف خال مؤتمر 
صحافي عقد على هامش المنتدى 
في حض��ور صابر س��عيد الحربي 
اإحصائي  للمرك��ز  الع��ام  المدير 
اأجه��زة  ورؤس��اء  الخليج��ي 
اإحصائي��ة بدول مجل��س التعاون 
الخليجي، أن المس��ار الثاني يتمثل 
في ااس��تفادة من الطرق الحديثة 

للبيانات بشكل غير تقليدي.
وأش��ار س��عادة الدكتور النابت، 
إلى أن مس��توى التنسيق بين دول 
مجل��س التع��اون من أج��ل إيجاد 
قاع��دة بيان��ات مش��تركة يعتبر 
جي��دا، لكن ليس على المس��توى 

المأمول، وقال: »الوقت مازال مبكرا 
لك��ي نق��ول إننا وصلن��ا لمرحلة 
مرضي��ة للغاية لهذا المس��توى 
من التعاون، خاصة أن المش��اريع 

التعاوني��ة المقبلة كثيرة في هذا 
المجل ولم تنته حتى اآن.

كما ش��دد على أن ااستفادة من 
التع��اون اإحصائ��ي ف��ي المجال 

المج��اات  وباق��ي  ااقتص��ادي 
مه��م للغاية عن��د الوص��ول إلى 
قاعدة بيان��ات متكاملة في الوقت 
المناس��ب، حي��ث وقتها س��تكون 

الحقيق��ة ظاهرة للعي��ان كما هي 
مما يمنع ب��اب ااجتهادات والخطأ 
وهو ما يس��اهم أيضا ف��ي خدمة 
السياسات التنموية في دول مجلس 
التع��اون. وع��ن س��رية المعلومات 
ذو  وربم��ا تكون س��اح  والبيان��ات 
حدين، أش��ار س��عادة الوزير إلى أن 
البيانات اإحصائية هي في اأساس 
ثروة، وهناك بيانات تتطلب الس��رية 
وهي معروفة للجميع، وغير ذلك من 
بيانات يكون متاحا لاستخدام ويتم 

تقييمها بمدى استخدامها.

تقدم
أم��ا صابر س��عيد الحربي المدير 
الخليجي،  اإحصائي  للمركز  العام 
فأك��د أن دول��ة قطر وصل��ت إلى 
مرحلة متقدم��ة للغاية في تطوير 
البيان��ات اإحصائية بش��كل دقيق 
وال��دول المج��اورة تس��تفيد منها 
با ش��ك. وقال: »الرب��ط اإحصائي 
بين دول مجل��س التعاون الخليجي 
يس��ير في بدايات��ه، ويتطلب مزيدا 
من الوقت، وه��و بمثابة تحٍد أيضا، 
خاصة أن ث��ورة البيان��ات متجددة 

باستمرار في كافة دول العالم«.
كم��ا أعلن بأن��ه تم ااتف��اق مع 

مكتب دول��ي إعداد دراس��ة أولية 
ح��ول هذا الموض��وع، وربما تنتهي 
ه��ذه الدراس��ة ف��ي نهاي��ة العام 
الجاري، وبعده��ا يتم اتخاذ خطوات 
أخ��رى بن��اء على ه��ذه الدراس��ة، 
م��ن أجل الب��دء في عملي��ة الربط 
اإحصائي بين دول مجلس التعاون، 
وهو ما سيكون مفيدا للغاية، وقال: 
»نطمح أن تك��ون هناك بيانات آنية 
وس��ريعة في ظل الثورة المستمرة 
في المعلومات، وهو ما س��يتحقق 
إن شاء الله بين دول مجلس التعاون 
الخليج��ي، بعد التأك��د من بعض 
المعايي��ر المهمة وفقا للدارس��ة 

التي ستتم في هذا الشأن«. رويترز  الخليجيون مطالبون بتعزيز قدراتهم اإحصائية السكانية وااقتصادية 

الحربي:
قطر وصلت مرحلة 

متقدمة للغاية 
في تطوير  البيانات 

اإحصائية



 لقطة جماعية للمشاركين في ختام جلسات اليوم األول للمنتدى

:ΩGhO »NƒW − Öàc

أّكــد ســعــادة الــدكــتــور صالح 
بـــــن مـــحـــمـــد الــــنــــابــــت وزيـــــر 
واإلحصاء  التنموي  التخطيط 
الـــبـــيـــانـــات  ثـــــــورة  تــفــعــيــل  أن 
يــــواكــــب تــحــقــيــق رؤيـــــة قــطــر 
إلــى  مــشــيــراً   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 
لعملية  األولـــى  الخطوات  بــدء 
الـــــتـــــحـــــول فــــــي نـــــظـــــام قــطــر 
اإلحـــصـــائـــي. جـــاء ذلـــك خــالل 
افـــتـــتـــاح ســــعــــادتــــه، الــمــنــتــدى 
الــعــربــي حــــول بــنــاء الـــقـــدرات 
اإلحــصــائــيــة لـــثـــورة الــبــيــانــات 
أمـــــــس، والــــــــذي يـــعـــقـــد تــحــت 
عبداهللا  الشيخ  معالي  رعــايــة 
ثاني  آل  خليفة  بــن  ناصر  بــن 
وزيــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
من  عــدد  وبحضور  الداخلية، 
رؤســــاء األجـــهـــزة اإلحــصــائــيــة 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  بـــدول 
والمسؤولين  العربية،  الخليج 
فـــــي مـــنـــتـــدى الــــشــــراكــــة فــي 
اإلحـــصـــاء فـــي الـــقـــرن الــواحــد 
األجهزة  وممثلي  والعشرين 
العربية،  بــالــدول  اإلحــصــائــيــة 
ـــيـــمـــيـــة  والــــمــــنــــظــــمــــات اإلقـــل

والدولية.
وقال سعادة الدكتور صالح 
تفعيل  إن  النابت:  محمد  بــن 
أطلقها  الــتــي  الــبــيــانــات  ثــــورة 
تــقــريــر الــشــخــصــيــات رفــيــعــة 
األمين  إلــى  المقدم  المستوى 
العام لألمم المتحدة، وجعلها 
حـــقـــيـــقـــة مـــلـــمـــوســـة، يــعــتــبــر 
أحــــد الــمــتــطــلــبــات األســاســيــة 
التنمية  أجــنــدة  تنفيذ  إلنــجــاح 

المستدامة ٢٠٣٠.
أمام  له  كلمة  في  وأضــاف 
المنتدى الذي يعقد على مدى 
ريجيس  سانت  بفندق  يومين 
نوعية  شعار «إحصاءات  تحت 
مــســتــدامــة»،  تنمية  أجـــل  مــن 
إن تلك األجندة التي اعتمدها 
سبتمبر   ٢٥ فــي  الــعــالــم  قـــادة 
٢٠١٥، تهدف إلى تعزيز السلم 
الحرية  مــن  جــو  فــي  العالمي 
لكافة البلدان، واالرتقاء بحياة 
ضمان  بغية  والــشــعــوب  األمــم 
أحــد،  الــركــب  عــن  يتخلف  أال 
األبعاد  بين  الــتــوازن  وتحقيق 
الــمــســتــدامــة،  للتنمية  الــثــالثــة 
االقـــــتـــــصـــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي 
والــــبــــيــــئــــي بــــمــــا يـــمـــكـــن مــن 
مشاركة كافة شرائح المجتمع 

لتحقيق أهدافها. 
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التخطيط  وزارة  أن  وذكــر 
الــتــنــمــوي واإلحـــــصـــــاء، بـــدأت 
بــالــفــعــل فـــي وضـــع الــخــطــوات 
األولــــــى لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول في 
نـــــظـــــام قــــطــــر اإلحـــــصـــــائـــــي، 
التنمية  أجـــنـــدة  إدمـــــاج  بــغــيــة 
فـــي   ٢٠٣٠ ـــــدامـــــة  ـــــمـــــســـــت ال
الوطنية  التنمية  إستراتيجية 
الثانية ٢٠١٧-٢٠٢٢، التي تقوم 

الوزارة حالياً بتطويرها. 

ولــــفــــت ســــعــــادتــــه إلــــــى أنـــه 
ـــــة قــطــر من  تـــم اخـــتـــيـــار دول
قــبــل شــعــبــة اإلحـــصـــاء بــاألمــم 
الــمــتــحــدة كـــدولـــة رائــــــدة في 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول في 
اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة الـــذي 
تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون 

مع العديد من الشركاء. 
وقال إنه على صعيد أجندة 
 ،٢٠٣٠ الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
رفيع  عــمــل  فــريــق  تشكيل  تــم 
الـــمـــســـتـــوى مـــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن 
الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص ومـــن 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والجامعات،  البحوث  ومراكز 
يــعــمــل كـــقـــيـــادة إســتــراتــيــجــيــة 
إلنـــجـــاح تــنــفــيــذ هـــذه األجــنــدة 
وتــوطــيــنــهــا فـــي إســتــراتــيــجــيــة 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، بــاإلضــافــة 
فنية  عــمــل  فـــرق  تشكيل  إلـــى 
وفـــقـــاً لــمــوضــوعــات مــحــددة، 
كالصحة والحماية االجتماعية 
من  وغيرها  والبيئة  واإلعاقة 

موضوعات تنموية نوعية.
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التنمية  أجندة  أن  وأوضح 
عبارة  هي   ٢٠٣٠ المستدامة 

عــــن خـــطـــة عـــمـــل مــــن أجـــل 
يسعى  الذي  المستدام  الرخاء 
طريق  عن  وذلك  له،  الجميع 

والتعاون  الحقيقية  الشراكة 
المصلحة  أصحاب  جميع  مع 
الــــوطــــنــــيــــيــــن والـــــدولـــــيـــــيـــــن 

واألمــان  األمــن  إلــى  الساعين 
والتقدم. 

الهدف  أن  سعادته  واعتبر 

على  االتفاق  هو  المنتدى  من 
لنهضة  تمهد  طريق  خريطة 
تهدف  الــبــيــانــات  فــي  جــديــدة 
البنية  وتــطــويــر  تــحــديــث  إلــى 
وتوفير  الوطنية،  اإلحصائية 
الـــمـــؤشـــرات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الــلــجــنــة اإلحـــصـــائـــيـــة لــألمــم 
السابعة  دورتها  في  المتحدة 
مدى  تقيس  والتي  واألربعين 
الــتــقــدم فــي تــحــقــيــق أهـــداف 
وغـــــايـــــات أجـــــنـــــدة الــتــنــمــيــة 

 .٢٠٣٠ المستدامة 
األداء  هــــذا  مــثــل  أن  وأّكــــــد 
ســيــمــكــن مـــن تــعــقــب الــتــقــدم 
الـــمـــحـــرز وإصـــــــدار الــتــقــاريــر 
المناسب،  الوقت  في  الوطنية 
الــــقــــرارات  أن  مــــن  والـــتـــأكـــد 
األدلـــة  إلـــى  تستند  تتخذ  الــتــي 
مساعدة  سيما  ال  الحقيقية، 
بين  المواءمة  على  الحكومات 
أهـــدافـــهـــا الــتــنــمــويــة الــوطــنــيــة 
وأهـــــــــــداف أجـــــنـــــدة الــتــنــمــيــة 

المستدامة. 
وقــــــــــــال ســـــــعـــــــادتـــــــه: مـــن 

تـــشـــتـــمـــل  أن  الــــــــــضــــــــــروري 
تعزيز  على  الطريق  خريطة 
إنـــتـــاج بــيــانــات نــوعــيــة شــامــلــة 
ــتــنــمــيــة،  ـــــات ال ـــــوي وفــــقــــاً ألول
وكمكون رئيسي من مكونات 
اإلحصائية،  اإلســتــراتــيــجــيــات 
يهدف إلى جمع وتحليل ونشر 
الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة اعــتــمــاداً 
عــلــى الــمــعــايــيــر والــمــفــاهــيــم 
مصنفة  دولياً،  عليها  المتفق 
وفـــقـــاً لـــتـــوزيـــعـــات مــتــعــددة، 
وآخذة بعين االعتبار المبادئ 
ــــــة لــــــإلحــــــصــــــاءات  األســــــاســــــي
الـــــرســـــمـــــيـــــة ومـــســـتـــجـــيـــبـــة 
لــحــاجــات الــمــســتــخــدمــيــن في 

المناسب.  الوقت 
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وقــــــــال ســـــعـــــادة الــــدكــــتــــور 
صالح بن محمد النابت وزير 
واإلحصاء  التنموي  التخطيط 
الــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــخـــدام  إن 
ــــكــــار فــي  ــــت ـــمـــعـــاصـــرة واالب ال
يمكن  الــرســمــيــة  اإلحـــصـــاءات 
مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى مـــصـــادر 
كالبيانات  للبيانات،  جــديــدة 
الــضــخــمــة الــمــتــمــثــلــة بــالــصــور 
الــجــويــة، ومـــا تــوفــره وســائــل 
والهواتف  االجتماعي  التواصل 

الذكية من بيانات. 
اعتماد  ضـــرورة  إلــى  ونــّبــه 
البيانات  لنشر  فعالة  سياسات 
وتـــوفـــيـــرهـــا لــلــمــســتــخــدمــيــن 
بـــشـــكـــل يـــســـهـــل اســـتـــرجـــاعـــهـــا 
وفــــهــــمــــهــــا واســــتــــخــــدامــــهــــا 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــعـــلـــومـــات 
السياسات  إعداد  في  تستخدم 
بغية «أال  الــقــرارات،  واتــخــاذ 
يــتــخــلــف عـــن الــتــعــداد أحـــد»، 
ـــبـــار ذلــــــك مـــــن حـــقـــوق  ـــاعـــت ب

اإلنسان. 
المنتدى  انعقاد  ويأتي  هذا، 
العالمية  االلــتــزامــات  ظــل  فــي 
قــادة  اعتماد  بعد  جـــاءت  الــتــي 
دول العالم - ومنها دولة قطر 
المستدامة  التنمية  ألجــنــدة   -
٢٠٣٠ وما تالها من التزامات 
تــنــمــويــة، كــتــحــديــث األنــظــمــة 
اإلحـــصـــائـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــغــيــة 
لرصد  الالزمة  البيانات  توفير 

تنفيذ تلك األهداف.
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متابعات

الدوحة - [: قال 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور صــالــح 
التخطيط  وزيــر  النابت  محمد  بن 
نركز  إننا  أمس  واإلحصاء  التنموي 
من  االســتــفــادة  كيفية  عــلــى  حــالــيــاً 
وسائل  مــن  ـــواردة  ال البيانات  ثــورة 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي والــخــرائــط 
الـــــجـــــويـــــة والــــــمــــــصــــــادر األخــــــــرى 
لـــلـــبـــيـــانـــات، وذلـــــك بـــهـــدف إيـــجـــاد 
في  التقدم  مــدى  تقيس  مــؤشــرات 

التنموية. المجاالت 
وقـــــال ســـعـــادتـــه، خــــالل مــؤتــمــر 
صــحــفــي عــقــد أمــــس عــلــى هــامــش 
بناء  حــول  العربي  المنتدى  أعــمــال 
البيانات  لثورة  اإلحصائية  القدرات 
إلى  لــلــوصــول  الــطــريــق  خريطة  إن 
تتمثل  لــلــبــيــانــات  جـــديـــدة  مـــصـــادر 

فـــي تــقــويــة الــــقــــدرات اإلحــصــائــيــة 
فــي الــجــهــات الــرســمــيــة مــن خــالل 
من  ويمكنها  قــويــة  بيانات  قــاعــدة 
إلى  باإلضافة  سهل،  بشكل  تبادلها 
االســـتـــفـــادة مـــن الـــطـــرق الــحــديــثــة 
خالل  مــن  وذلـــك  الــبــيــانــات  لجميع 
االســتــفــادة مــن ثـــورة الــبــيــانــات في 

وضع المؤشرات.
 »fhôàμdE’G  §HôdG

وأّكد سعادته على أهمية الربط 
الحكومية  الجهات  بين  اإللكتروني 
الــمــخــتــلــفــة لـــضـــمـــان ســـهـــولـــة نــقــل 
على  أّكــد  كما  المعلومات،  وتــبــادل 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى الــبــيــانــات غير 
الــرســمــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى بــيــانــات 
رســـمـــيـــة واالســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا فــي 
الفتاً  المطلوبة،  الــمــؤشــرات  وضــع 

بــيــن  الـــتـــنـــســـيـــق  مـــســـتـــوى  أن  إلــــــى 
تبادل  مجال  في  الخليجية  الــدول 
المعلومات اإلحصائية أفضل بكثير 
حيث  الــســابــق،  فــي  عليه  كـــان  مــمــا 
لإلحصاء  الخليج  مركز  إنشاء  مثل 
نقلة نوعية في هذا االتجاه، وحقق 
إنــجــازات جــديــة فــي وقــت قصير، 
من  المزيد  إلــى  تطلعه  عن  معرباً 

التعاون في هذا الميدان. 
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG

وأشار إلى أن التعاون اإلحصائي 
ـــتـــعـــاون  هـــــو رافـــــــد مـــــن روافــــــــد ال
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــشـــتـــرك، كـــمـــا أنـــه 
تبدو  أن  مــن  المجلس  دول  يمكن 
وقــال  الــعــالــم،  أمــام  حقيقتها  على 
إن «هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــتــقــيــيــم 
وتــثــقــيــف الــعــالــم الــخــارجــي بـــاألداء 

دول  فــي  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
دولة  كل  معرفة  أن  كما  المجلس، 
بما يــدور داخــل األخــرى من شأنه 
الناجحة  الــتــجــارب  مــن  االســتــفــادة 
وتـــجـــنـــب األخـــــطـــــاء، وغــــيــــر ذلـــك 
السياسات  فــي  االلــتــقــاء  معالم  مــن 
في  التنمية  تــخــدم  الــتــي  والــشــراكــة 

الدول الست».
 ≥jôW  á£jôN

مـــن جــانــبــه، قــــال الــســيــد صــابــر 
سعيد الحربي المدير العام للمركز 
الــمــركــز  إن  الــخــلــيــجــي  اإلحــصــائــي 
يــهــدف إلـــى وضـــع خــريــطــة طريق 
مجلس  لـــدول  اإلحــصــائــي  لــلــنــظــام 
خريطة  وضـــع  تــم  وإنــــه  الــتــعــاون، 
ـــمـــواضـــيـــع مــنــهــا  طــــريــــق لـــبـــعـــض ال
سينفذ  والــــذي  الــســكــانــي،  ــتــعــداد  ال

 ،٢٠٢٠ فــي  الــتــعــاون  مجلس  بــدول 
وتـــم االتـــفـــاق عــلــى مــجــمــوعــة من 
اآللـــيـــات الــتــي ســـوف تــطــبــق بـــدول 

التعاون.   
ونّوه بالدور الذي تقوم به دولة 
اإلحصائي،  العمل  تنظيم  في  قطر 
منه  يستفاد  نــمــوذجــاً  أصــبــح  الـــذي 
الـــتـــعـــاون،  دول  مــــن  الـــعـــديـــد  فــــي 
مكتب  تكليف  تــم  أنـــه  إلـــى  وأشــــار 
للربط  أولية  دراســة  إلعــداد  دولــي 
اإلحــصــائــي بــــدول الــخــلــيــج، وعــنــد 
تــنــفــيــذه ســيــتــم الـــربـــط اإلحــصــائــي 
بــدول  اإلحصائية  األجــهــزة  لجميع 
إحصاء  قاعدة  مع  التعاون  مجلس 
ــبــيــانــات الــمــشــتــركــة فـــي الــمــركــز  ال
منها  االســتــفــادة  يمكن  اإلحــصــائــي 

لمختلف دول التعاون.
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ــــد الــســيــد صــابــر سعيد  أّك
الــــحــــربــــي الــــمــــديــــر الــــعــــام 
ــيــجــي، أن  لــلــمــركــز اإلحـــصـــائـــي الــخــل
الـــمـــركـــز يـــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــالـــتـــعـــاون مع 
إحـــــدى الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــإجـــراء 
دراسة للربط اإللكتروني مع األجهزة 
اإلحــصــائــيــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون، 
ستمكن  الــدراســة  هــذه  أن  إلــى  مشيراً 
إحصائية  بيانات  قــاعــدة  تأسيس  مــن 
ميزة  عليها  القائمين  وتمنح  خليجية 
وحسب  المشترك،  الــفــوري  التحديث 
أفضل معايير الجودة المتعارف عليها.  
وقال الحربي، في كلمة له أمس خالل 
المنتدى  ألعــمــال  االفتتاحية  الجلسة 

اإلحصائية  القدرات  بناء  حول  العربي 
لـــثـــورة الـــبـــيـــانـــات إن دراســـــــة الــربــط 
اإلحصائية  األجــهــزة  مــع  اإللــكــتــرونــي 
بـــــدول الــمــجــلــس، تـــأتـــي مـــواكـــبـــة من 
مستوى  على  المؤكد  للتسارع  المركز 
اإلحــصــاءات  إنــتــاج  فــي  المجلس  دول 
الـــرســـمـــيـــة خـــــالل الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الـــقـــادمـــة. واعــتــبــر ذلـــك خـــروجـــاً من 
عباءة الطرق اإلحصائية التقليدية التي 
المعاصر  الواقع  مع  تتالءم  ال  أصبحت 
الــــذي بـــات أشـــد احــتــيــاجــاً إلحــصــاءات 
آنـــيـــة تــعــكــس الـــتـــغـــيـــرات الــمــتــســارعــة 
أن  إلــى  وأشـــار  واجتماعياً.   اقتصادياً 
في  المرحلة  هــذه  سيترجم  الــمــركــز 

بإيجاد  البيانات  ثورة  الستثمار  السعي 
األطر  ووضــع  الخبرات  لتبادل  منصة 
المساعدة في االستفادة منها بما يمكن 
األجـــهـــزة اإلحــصــائــيــة مـــن اســتــحــداث 
ونشر  وتحليل  لجمع  عصرية  أساليب 
الحربي  ورأى  الحــقــاً.   البيانات  هــذه 
أن المنتدى العربي حول بناء القدرات 
اإلحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت 
أعماله أمس بالدوحة، فرصة للشراكة 
بين كافة األطراف التي تسعى جاهدة 
وبخطى واثقة في كل ما  للسير قدماً 
المنشودة  لألهداف  الوصول  شأنه  من 
لــتــجــويــد وتــطــويــر الــعــمــل اإلحــصــائــي 

العربي. 
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