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 قطردولة بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في الثانية عمل الورشة 

  2018 سبتمبر 25-26

 قطر – الدوحة

 

 مذكرة مفاهيمية

تيجية التنميةة ، واسةترا2030التنميةة المتةتدامة أجندة كل من هداف أالبيانات الالزمة لدعم تنفيذ  يتطلب توفير

إحةةدات تلةةو  فةةا النحةةاي الحسةةا ا الرسةةمال وهةةذا التلةةو  ثةةدو   يتطلةةب تلةةدي   ،2022-2018الوطنيةةة 

حسةةا ية المؤستةةا، واتسةةت داي الفعةةا  ل طةةر ال وتلةةدي  البنةةاتالجةةراتات الحسةةا ية، وتع يةة  العمليةةة و

ير أدوات تطةوذلة  يتطلةب كمةا  ل2020 لدو ة والمتاكن تعداد التكان عمليات إجراتواتثتكا  فا  ،المتكاملة

اكات مة  شةر إقامةةإلة  التلةدي  مليةة عوتلتةا   متطةو ةلثاسةت داي تطبياةات الكترونيةة  فعالة لنشةر البيانةات

 لالمةةدناوقطةةاا األعمةةا  والجامعةةات ومراكةة  البلةةوت ومنحمةةات المجتمةة   اللكوميةةة، واألجهةة ةالةةوزا ات 

 مةم المتلةدةقرت فةا منتةدا األالتا أ ثعين اتعتبا  خطة عمل كيب تاون هذ  أن تأخذوينبغا لعملية التلدي  

حسةةا ية ثنةةات الاةةد ات ال لتع يةة  اسةةتراتيجيا   تلةةدد إطةةا ا  لتةةا او ،(CTGAP) 2017للبيانةةات المنعاةةد عةةاي 

جديةةدة   علة  اسةةت داي مسةاد مة  التركيةة  ،2030ثغيةةة دعةم تنفيةةذ أهةداف أجنةةدة التنميةة المتةةتدامة  ،الوطنيةة

 لأفضةل نوعيةةوثتةوفير ثيانةات أك ةر ل هعينوتع ي  المساد  التاليدية فا الوقت  الض مة،كالبيانات  ،للبيانات

 ،لرسةميةنتةا  الحسةاتات اإعمليةات  كافةة مجةاتتمنهجية اتثتكا  فا  دما إكذل    يالتلد عملية وتتطلب

وتوفيرهةةةا نةةةات منسةةةات للبيانةةةات والمؤشةةةرات ومنهةةةا ث ،المتةةةت دميناحتياجةةةات علةةة  تلديةةةد مةةة  التركيةةة  

 فةا مهاواسةت دا ،2030 هةداف واايةات أجنةدة التنميةة المتةتدامةأ صد ما يتم إنجةاز  مةن  ثغية ،للمتت دمين

الرفية   لة  المنتةدا التياسةاالةذ  قدمتةه دولةة قطةر إكاتسةتعرا  الةوطنا الطةوعا  الوطنية عداد التاا يرإ

 ل 2018شهر أاتطس/ آب عاي  فانعاد االذ  التنمية المتتدامة ن ثشأالمتتوا 

 الحسةاتات الرسةمية تلةدي “ثعنةوان وثياةة  التنمو  والحسةات وزا ة الت طيطأعدت  ،وتلاياا  لهذ  الغاية

ؤية من أجل توجيه عمليةة التلةو ، كر ،"طريقخا طة  قطر:أهداف التنمية المتتدامة فا دولة  الوطنية لدعم

 ،وفةا هةذا التةيا  .اتعتبةا ثوالتوصل إل  توافق فا اآل ات ثشأن مجاتت العمل الر يتية التا ينبغا أخةذها 
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تةليط الضةوت ثغية ت ،لتلدي  النحاي الحسا اووزا ة الت طيط التنمو  والحسات و شة العمل ال انية تعاد 

لنهةةةو  ا ثغيةةةة ،الةةةالزي فةةةا عمليةةةة التلةةةدي ينبغةةةا أن تنةةةا  اتهتمةةةاي  علةةة  الجوانةةةب ذات األولويةةةة التةةةا

مشروا التلو  فةا الحسةاتات الرسةمية لةدعم إطا  ويأتا هذا النشاط فا ل ثالحساتات الرسمية فا الدولة

التنمية المتتدامة الذ  تنفذ  دولة قطر كدولة  ا دة فا هذا المجةا  ثالتعةاون مة  شةعبة الحسةات ثةاألمم أجندة 

 المتلدةل 

 

 :األهداف والنتائج المتوقعة

دأ العةاي ثةاسةتنناف اللةوا  الةذ   إلة ثدولة قطر تهدف و شة العمل ال انية ثشأن تلدي  الحساتات الرسمية 

 ماضةا،ديتةمبر الالمنعاةدة فةا  العمل األولة  ثشةأن تلةدي  الحسةاتات الرسةمية أثنات انعااد و شةالماضا 

  و شةة النحاي الحسا ا الوطنا ثالشراكة مة  م تلةا الجهةات المعنيةةل وسةتركالتلو  فا  أولوياتتلديد ل

 العمل ثشكل خاص عل  ما يلا:

عملية  لتلتين دما البياناتوالتداثير ذات األولوية م  الشركات من منتجا ومتت مناقشة الجراتات  ل1

 .إنتا  إحساتات دقياة وموثوقة لدعم  صد أهداف التنمية الوطنية والدولية

 يا النحافحدات نالة نوعية إتتليط الضوت عل  العديد من الاضايا ذات األولوية التا تتهم فا  ل2

دلة ا كم ود ل للنحاي الحسا متمي ة سمعة الهادفة إل  ثنات  عملية التواصل الفاعلة،ك ،الحسا ا

 ل ط للتنميةتتت دي فا الت طي ملددة ل  معلوماتالبيانات والحساتات إوتلويل  الارا ات،لسناا 

 ،ركيبهاكعمليات جم  البيانات وت ،الحسا ية المجاتتالتأكيد عل  اتثتكا  فا العديد من  ل3

  لواست داي مساد  جديدة للبيانات ،وتوفيرها للمتت دمينونشرها الحسا ية المنتجات و

 اياهافية تلتتليط الضوت عل  ثعض أهداف أجندة التنمية المتتدامة واحتياجاتها من البيانات وكي ل4

  ل2022-2018وعالقتها ثاستراتيجية التنمية المتتدامة 

 ،النحةةاي الحسةةا ا الةةوطنا تعميةةق فهةةم عمليةةة تلةةدي فةةا هةةذ  العمةةل  و شةةةتتةةهم نتةةا    مةةن المتوقةة  أنو

، 2022-2018الوطنيةة  التنميةةواسةتراتيجية  ،2030هميتها فا دعم تنفيذ أهةداف أجنةدة التنميةة المتةتدامة أو

فةةا العمليةةة ثاسةةت داي اتثتكةةا  وإحةةدات نالةةة كبيةةرة فةةا نحةةاي الحسةةاتات الرسةةمية ثالتعةةاون مةة  الشةةركات 
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وتةوفير البيانةات للمتةت دمين عبةر منسةات سةهلة  ،ة النتاجيةةوزيةاد ،، وثنات الاةد ات الحسةا يةالحسا ية

 ل عداد التاا ير الوطنية الالزمة فا الوقت المناسبإمن  اتست داي تمكن مت ذ  الارا ات

 

 :لغة ورشة العمل

 لوثالعكس أثنات انعااد جلتات و شة العملالعرثية إل  النكلي ية  ستتوفر الترجمة الفو ية من

 

 :المستهدفونالمشاركون 

 ،دنما كالةو ،يطاليةاإو ،وهولنةدا ،عدد من ال برات الدوليين من المملكة المتلةدةهذ  سيشا ك فا و شة العمل 

 يةةةواتجتماع واتقتسةةادية الحسةةا ية ثلةةاتاأل ومركةة  واتسةةكوا، ،ومةةن شةةعبة الحسةةات ثةةاألمم المتلةةدة

 ،ومراكةة  البلةةوت ،التنفيذيةةةوخبةةرات مةةن الةةوزا ات ن وومتةةؤول ،SESRIC)) السةةالمية للةةدو  والتةةد يب

 ل سوفتوشركة مايكرو، والمنحمات اير اللكومية، التاث  لجامعة حمد ثن خليفة اللوسبةومعهد قطر لبلوت 

 

  انعقاد ورشة العمل: مكان

  الدوحة – كا لتون  يت  فند 

 


