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مقدمة

قــام جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بدولــة قطــر بتنظيــم 

ــرب 2019،  ــرة 4-5 نوفم ــورة يف الف ــل املذك ــة العم ورش

إىل جانــب الخــرباء واملتخصصــن وقادة العمــل اإلحصايئ 

بالدولــة، شــارك  يف أعاملهــا  ممثلــون عــن عــدد مــن 

واإلقليميــة  الدوليــة  البحثيــة  واملراكــز  املنظــامت 

واملحليــة، بلــغ عددهــم زهــاء الـــ )189( مشــاركاً ميثلــون 

73 جهــة، منهــا 25 منظمــة دوليــة وإقليميــة ومكاتــب 

إحصــاء وطنيــة، وعــدد مــن الــدول العربيــة الشــقيقة 

بغيــة االطــاع عــى تجربــة دولــة قطــر يف مجــال تحديــث 

كــام  خرباتهــا.  مــن  واالســتفادة  اإلحصــايئ،  نظامهــا 

شــاركت يف الورشــة عــدد مــن منظــامت األمــم املتحــدة، 

 ،)UNSD( مــن قبيــل شــعبة اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة

األمــم  ومنظمــة   ،)WHO( العامليــة  الصحــة  ومنظمــة 

ــدة  ــم املتح ــج األم ــة )UNICEF(، وبرنام ــدة للطفول املتح

للمســتوطنات البرشيــة )UN-Habitat(، ومنظمــة العمــل 

اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج   .)ILO( الدوليــة 

)UNDP(، والبنــك الــدويل. أمــا عــى الصعيــد اإلقليمــي، 

فقــد شــاركت كل مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة 

للبلــدان  اإلحصــايئ  واملركــز   ،)ESCWAٍ( آســيا  لغــريب 

GCC-(واملركــز اإلحصــايئ الخليجــي ،)SESRIC( اإلســامية

الصعيــد  وعــى  للتخطيــط.  العــريب  واملعهــد   ،)STAT

الوطنــي، شــاركت يف الورشــة كذلــك عــدد مــن الــوزارات 

البحــوث، كمعهــد قطــر  واألجهــزة الحكوميــة ومراكــز 

لبحــوث الحوســبة )QCRI( التابــع لجامعــة حمــد بــن خليفــة، 

ومعهــد الدوحــة الــدويل لــأرسة )DIFI( التابــع ملؤسســة 

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  البحــوث  ومعهــد  قطــر، 

املســحية )SESRI( التابــع لجامعــة قطــر، واللجنــة الدامئــة 

للســكان، ورشكــة مايكروســوفت، وقطــر الخرييــة، وعــدد 

مــن منظــامت املجتمــع املــدين. وبلــغ إجــاميل عــدد تلك 

الــوزارات واملؤسســات )48( مثلهــا 166 مشــاركاً. )أنظــر 

امللحــق رقــم )3( لاطــاع عــى املزيــد مــن املعلومــات 

ــا(. ــي ميثلونه ــات الت ــاركن والجه ــن املش ع

أهداف ورشة العمل
هدفــت ورشــة العمــل إىل املــي قدمــاً يف مــرشوع 
دولــة قطــر الواعــد والتحــول يف النظام اإلحصــايئ الوطني 
بالرشاكــة مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة، وبصــورة خاصــة 

إىل مــا يــي:

تبادل املعلومـــات والخـــربات فيام يتعلـــق بتحديث 	 
نظـــم اإلحصاءات الرســـمية.

 تحديـــد املجـــاالت ذات األولويـــة يف عملية تحديث 	 
الوطني.  اإلحصـــايئ  النظام 

تقديـــم منهجيـــات وأســـاليب حديثـــة تســـهم يف 	 
االرتقـــاء بالعمليـــة اإلحصائيـــة، كاســـتخدام علـــوم 
يف  االصطناعـــي  والـــذكاء  واالبتـــكار  البيانـــات، 

الرســـمية.  اإلحصـــاءات 

املخرجات املتوقعة من ورشة العمل
زيادة الوعـــي بأهمية تحديث اإلحصاءات الرســـمية، 	 

 .2030 التنمية املســـتدامة  أجندة  لدعم 

التشـــارك الفعـــال باملعارف واملامرســـات الفضى 	 
اإلحصـــاءات  مجـــال  يف  الحديثـــة  والتكنولوجيـــات 

 . سمية لر ا

تحديـــد مصـــادر جديـــدة للبيانات ميكن اســـتخدامها 	 
الرســـمية.  اإلحصاءات  يف 

اإلحصـــاءات 	  يف  االبتـــكار  جوانـــب  عـــى  التعـــرف 
الرســـمية.

إصـــدار إعـــان الدوحـــة بشـــأن تحديـــث اإلحصـــاءات 	 
.2030 املســـتدامة  التنميـــة  أجنـــدة  لدعـــم  الرســـمية 
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الكلامت االفتتاحية
يف مسـتهل كلمتـه االفتتاحيـة، أكـد سـعادة الدكتـور صالـح 
عـى  واإلحصـاء،  التخطيـط  جهـاز  رئيـس  النابـت،  محمـد  بـن 
أهميـة األهداف واملخرجات التي يسـعى الجهاز لتحقيقها 
مـن خـال هـذه الورشـة التـي تـأيت يف ظـل حاجـة الدولـة 
إىل إحـداث تغيـريات جوهريـة يف نظامهـا اإلحصـايئ بغيـة 
عاليـة  وموثوقـة  منسـقة  ومـؤرشات  بيانـات  ونـرش  جمـع 
الجـودة يتـم توفريهـا للمسـتخدمن يف الوقـت املناسـب، 
مشـرياً إىل أن الورشـة تأيت كذلك اسـتكاماًل لجهـود الجهاز 
يف  التحـول  بأجنـدة  الخـاص  املـرشوع  تنفيـذ  اىل  الراميـة 
اإلحصـاءات الرسـمية الـذي اعتمدتـه اللجنـة اإلحصائيـة يف 
اختيـار دولـة  تـم فيـه  2016، والـذي  األمـم املتحـدة عـام 

قطـر كدولـة رائـدة يف هـذا املجـال. 

وأكــد ســعادته عــى أن هــذه الفعاليــة جــاءت اســتجابة 
لدعــوات األمــم املتحــدة يف أكــر مــن مناســبة، ومنهــا 
املعنــي  املســتوى  رفيــع  الســيايس  املنتــدى  إعــان 
بالتنميــة املســتدامة الــذي اعتمــد يف ســبتمرب املــايض، 
حيــث تــم التأكيــد عــى االســتثامر يف البيانــات واإلحصــاءات 
ــجيع  ــتدامة 2030، والتش ــة املس ــداف التنمي ــة بأه املتعلق

عــى التعــاون الــدويل يف املجــال اإلحصــايئ.

اســتمراًرا  متثــل  الورشــة  أن  النابــت  الدكتــور  وأوضــح 
ــث  ــأن تحدي ــن بش ــل عام ــة قب ــدأ يف الدوح ــذي ب ــوار ال للح
اإلحصــاءات الرســمية لتحديــد أولويــات التحــول يف النظــام 
نحــو  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ  بغيــة  الوطنــي  اإلحصــايئ 
هيكلــة جديــدة لنظــام اإلحصــاء املحــي مــع االســتفادة مــن 
التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة والتطــور املهنــي عى 

الصعيــد اإلحصــايئ.

ــايئ  ــام اإلحص ــث النظ ــة تحدي ــعادته إىل أن عملي ــت س ولف
تشــمل النهــوض باملنهجيــات واألدوات املتعلقــة بالجوانــب 
مــن  متكينهــا  بغيــة  والبيئيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
يف قواعــد  الثغــرات  لســد  الجــودة  عاليــة  بيانــات  إنتــاج 
التنميــة املســتدامة وغريهــا،  البيانــات لدعــم سياســات 
إىل جانــب بنــاء القــدرات البرشيــة وتوظيــف التكنولوجيــا 
املعــارصة يف العمليــة االحصائيــة، واســتخدام التقنيــات 
ــكار  ــة، واالبت ــادئ توجيهي ــري ومب ــداد معاي ــة، وإع املتقدم
ــة  ــة املتعلق ــائل التقني ــاليب والوس ــا واألس يف التكنولوجي

بعمليــات اإلنتــاج االحصــايئ.

ــة  ــاء رشاكات فاعل ــة بن ــى أهمي ــدد ع ــذا الص ــد يف ه وأك
يف  املنشــود  التقــدم  لتحقيــق  املعنيــة  الجهــات  مــع 
تحديــث النظــام اإلحصــايئ، ومتكينــه مــن إنتــاج البيانــات 
الازمــة وتنظيمهــا واســتخدامها يف اتخــاذ القــرارات، ورصد 
التقــدم يف عمليــات التنميــة، وتقييــم آثارهــا املجتمعيــة، 
ــة  ــة يف األدل ــا الدول ــي تحتله ــز الت ــى املراك ــوف ع والوق
اإلقليمــي  الصعيديــن  عــى  املنشــورة  واملــؤرشات 
والــدويل، وتحســن األداء. وأخــرياً، أعــرب ســعادته عــن أملــه 
اإلحصــايئ  النظــام  تحديــث  يف  الورشــة  أن تســهم  يف 
دعــم  بغيــة  والــرشكاء  املعنيــن  كافــة  لــدى  الوطنــي 

تنفيــذ اســراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 2022-2018، 
التنميــة  وأهــداف  ذاتهــا،  للفــرة  الســكانية  والسياســة 
املســتدامة وصــواًل إىل تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

يف  االبتــكار  مديــر  جانســن،  رونالــد  الســيد  أكــد  بــدوره، 
مجــال البيانــات بشــعبة اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة، عــى 
أهميــة اإلحصــاءات لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 
2030، ونــوه إىل أن األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة مســؤولة 
عــن مراقبــة التقــدم املحــرز يف هــذه األهــداف مــن خــال 
ــن،  ــؤولن والباحث ــة للمس ــة وموثوق ــات دقيق ــم بيان تقدي
مشــرياً إىل أن األمــم املتحــدة دعت الــدول األعضــاء لتحديث 
ــة يف  ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــة، واس ــا اإلحصائي أنظمته
إنتــاج اإلحصــاءات. ولفــت إىل أن األمــم املتحــدة حققــت 
ــا مهــاًم يف تأســيس منصــة ســحابية عامليــة لكافــة  تقدًم
ــجع  ــة تش ــذه املنص ــا »أن ه ــاءات، مبيًن ــن يف اإلحص العامل
ــكار،  ــز االبت ــات، وتعزي ــر البيان ــرك لتطوي ــل املش ــى العم ع
وتحديــث األســاليب اإلحصائيــة اىل جانــب تبــادل املعلومــات، 

ــربات«. ــر الخ وتطوي

مــن جهتــه، أشــار الســيد صابــر ســعيد الحــريب، مديــر عــام 
املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــارعة  ــورات متس ــن تط ــامل م ــهده الع ــا يش ــة، إىل م العربي
يف شــتى املجــاالت نتيجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي 
تتزامــن مــع زيــادة الطلــب عــى إحصــاءات حديثــة وآنيــة، 
ــات  ــرق وغاي ــتخدمن وط ــة املس ــري يف نوعي ــري كب ــع تغ م
الرسيعــة  البيانــات  أن  مؤكــًدا  للبيانــات،  اســتخدامهم 
مــع  للتجــاوب  أساســيًا  مطلبًــا  باتــت  األبعــاد  متعــددة 
املســتجدات واملعطيــات التــي يفرضهــا واقعنــا اآلن. ولفــت 
الحــريب إىل أن تحديــث البيانــات اإلحصائيــة رشط ال غنــى عنه 
للتحــول يف العمــل اإلحصــايئ يف ظــل ثــورة املعلومــات، 
وزيــادة التنافــس، وتعــدد منتجــي البيانــات عــى مســتوى 
القطاعــن العــام والخــاص يف فضــاء مفتــوح مــن العوملة. 
وقــال إن اســراتيجيات التحــول تحتــاج إىل عنــارص عــدة، منها 
ــز  ــات ومراك ــع الجامع ــد رشاكات م ــكار، وعق ــامم باالبت االهت
ــل  ــات، والعم ــات والتقني ــاء التطبيق ــات بن ــوث ومؤسس البح
ســويًا مــع املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة إلعــداد وتنفيــذ 
ــح  ــرك يتي ــار دويل مش ــن إط ــول ضم ــركة للتح ــدة مش أجن
ــة،  ــات الحديث ــن املامرس ــتفادة م ــة االس ــزة اإلحصائي لأجه

ــة.  ــوارد البرشي ــدرات امل ــاء ق وبن

اإلحصــايئ  املركــز  جهــود  إىل  االطــار  هــذا  يف  وأشــار 
الخليجــي لتحســن املنتجــات اإلحصائيــة مــن خــال تنفيــذ 
-2015 اإلحصــايئ املشــرك  للعمــل  الخطــة االســراتيجية 

2020 وتقييمهــا للتحــول نحــو الخطــة االســراتيجية للفــرة 
ــي  ــل الخليج ــى العم ــركز ع ــي س ــة 2021-2030 الت املقبل
ــة،  ــم اإلحصائي ــث النظ ــول وتحدي ــال التح ــرك يف مج املش
وإنتــاج إحصــاءات ذكيــة. كــام أشــار إىل تدشــن مــرشوع 
تكامــل الربــط اإللكــروين الــذي يربــط املركــز باألجهــزة 
تدفــق  آليــة  لتســهيل  األعضــاء  الــدول  يف  االحصائيــة 
ألهــداف  املكانيــة  املنصــة  تدشــن  جانــب  إىل  البيانــات، 

التنمية املستدامة بدول مجلس التعاون.
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مــن ناحيتــه، أكــد الدكتــور لــؤي شــبانة، املديــر اإلقليمي 
لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف الــدول العربيــة، 
عــى العاقــة املميــزة التــي تربــط الصنــدوق بدولــة 
أن  وقــال  واإلحصــاء.  التخطيــط  جهــاز  ســيام  ال  قطــر، 
الورشــة تشــكل خطــوة حيويــة مــن أجــل تحديــث النظــام 
والتحديــات  التطــورات  ليواكــب  الرســمي  االحصــايئ 
ــل  ــمية يف ظ ــاءات الرس ــرش اإلحص ــع ون ــة بجم املحيط
تغــري ميــزان قــوى أصحــاب املصلحــة يف املنظومــة 
البيانــات  مشــكلة  إىل  وأشــار  الرســمية.  اإلحصائيــة 

غــري املهيكلــة وغــري املنظمــة التــي تعــاين منهــا 
املؤسســات  مــن  الكثــري  »إن  وقــال  املنطقــة.  دول 
اإلحصائيــة الرســمية مل تســتطع تطويــع تلــك البيانــات 
أو اســتخدامها بشــكل فّعــال رغــم املحــاوالت املتكــررة 
والنزاعــات  الحــروب  أن  وأضــاف  الصعيــد«.  هــذا  عــى 
ــراف  ــم واألع ــدل القي ــاد وتب ــات االقتص ــات وتقلب والتحدي
االجتامعيــة تتطلــب منظومــة إحصائيــة مرنــة ومســتجيبة 
بيئــة  نظــام  يف  التموضــع  عــى  قــادرة  واســتباقية 

واســتخدامها.  وإنتاجهــا  املعرفــة 
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املتحدث: الدكتور أحمد حسني: خبري اإلحصاءات الرسمية يف جهاز التخطيط واإلحصاء

يشــغل الدكتــور/ أحمــد حســن منصــب خبــري اإلحصــاءات 
الرســمية يف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بدولــة قطــر. وهــو 
يــرأس حاليــاً مــرشوع تحديــث اإلحصــاءات الرســمية دعــامً 
ــة  ــن فعالي ــة تحس ــتدامة 2030، بغي ــة املس ــدة التنمي ألجن
ــم  ــة األم ــع منظوم ــاون م ــايئ بالتع ــام اإلحص ــاءة النظ وكف
املتحــدة والبلــدان األوروبيــة املتقدمــة. وهــو املؤلــف 
الرئيــي لاســراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات -2008 
2011 التــي تــم إعدادهــا خــال عملــه مــع جهــاز اإلحصــاء 

ــر. ــابقاً يف قط س

يف  اإلحصائيــة  للشــعبة  مديــراً  عملــه  فــرة  وخــال 
"اإلســكوا"، قــام بصياغــة األطــر االســراتيجية لإلحصــاءات 
عــى  واإلرشاف  املذكــورة  املنظمــة  يف  الرســمية 
ــة  ــد مــن املشــاريع اإلحصائي ــذ العدي تنفيذهــا. وتــوىل تنفي
 ،UNDP املمولــة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
بحــوث  ومركــز  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة   ،ACFUNDو
التنميــة الدوليــة يف كنــداIDRC، وإدارة التنميــة الدوليــة 
ــاوز  ــربة تتج ــع بخ ــو يتمت ــدة DFID. وه ــة املتح يف اململك
35 عاًمــا يف العديــد مــن الــدول، وخاصــة يف املنطقــة 
العربيــة، وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف الدميوغرافيــا 
ــد  ــم العدي ــام بتنظي ــو. وق ــة وارس ــن جامع ــاءات م واإلحص
العمــل  وورش  واالجتامعــات  الدوليــة  املؤمتــرات  مــن 
اإلقليميــة والوطنية.وشــارك يف تطويــر العديــد مــن األدلــة 
عــى  الرســمية  اإلحصــاءات  يف  التوجيهيــة  واملبــادئ 
املســتوى اإلقليمــي والــدويل، وقــام بنــرش عــدد مــن 
األوراق، وتقديــم الخدمــات االستشــارية للعديــد مــن الــدول 
العربيــة يف مختلــف مجــاالت اإلحصــاءات الرســمية. باإلضافة 
إىل ذلــك، فــإن الدكتــور حســن عضــو يف العديــد مــن 
الجمعيــات اإلحصائيــة الدوليــة، وعضــو منتخــب يف املعهــد 

.)ISI( الــدويل  اإلحصــايئ 

نبذة مخترصة:

ــى  ــوء ع ــن الض ــور حس ــلط الدكت ــه، س ــتهل عرض يف مس
عمليــة تحديــث اإلحصــاءات الرســمية يف دولــة قطــر للفــرة 
2016-2030، بغيــة دعــم تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 
ــق  ــودة تتعل ــث املنش ــة التحدي ــار  إىل أن عملي 2030، وأش

بعمليــة التحــول يف اإلحصــاءات الرســمية التــي اعتمدتهــا 
اللجنــة اإلحصائيــة لأمــم املتحــدة، التــي تهــدف إىل إعــادة 
هيكلــة العمليــات اإلحصائيــة، ومتكينهــا مــن جمــع البيانــات، 
ومعالجتهــا، ونرشهــا، وإيصالهــا للمســتخدمن. ونــوه إىل 
أنــه يف هــذا املجــال تبــدو الحاجــة ملحــة إىل تطويــر إطــار 
محــدد يصــف كل عمليــه إحصائيــة عــى حــدة. ووضــع رؤيــة 
اســراتيجية لعمليــة مؤسســية متكاملــة يشــكل العاملــون 
فيهــا محــور  عملياتهــا. كــام أوضــح أن عمليــة التحديــث 
وإنتــاج  اإلحصائيــة،  العمليــات  كفــاءة  تعزيــز  إىل  تهــدف 
وفقــاً  مصنفــة  دوري،  بشــكل  الجــودة  عاليــة  مــؤرشات 
ــذ  ــة تنفي ــة متابع ــن، بغي ــام أمك ــريات كل ــن املتغ ــد م للعدي
أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، واســراتيجية التنميــة 
ــل،  ــرش والتواص ــات الن ــيام عملي ــة 2018-2022، وال س الوطني
واعتــامد النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصــايئ. وهذا 
يتطلــب العمــل مــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة ، ومراكــز 
البحــوث والجامعــات ومنظــامت املجتمــع املــدين . كــام 
تتطلــب عمليــات التحديــث االرتقــاء بعمليــات جمــع البيانــات، 
ــم  ــع التنظي ــات م ــل البيان ــة، وتكام ــجات اإلحصائي ــاء الس وبن
القــدرات واالبتــكار  للدولــة، وبنــاء  الجغــرايف واملــكاين 
يف العمليــات اإلحصائيــة. ومــن مجــاالت التحديــث املهمــة 
أيًضــا تطبيــق إطــار جــودة البيانــات بشــكل منهجــي يف 
ــاء  ــون اإلحص ــث قان ــة، وتحدي ــة اإلحصائي ــروع العملي ــة ف كاف
اإلحصائيــة،  بالعمليــة  العاقــة  ذات  الترشيعــات  وكافــة 
والعمــل عــى اســتخدام البيانــات الضخمــة يف اإلحصــاءات 
الرســمية، ومتابعــة اســتخدام التطــور التكنولوجــي  يف 

ــة. ــة اإلحصائي ــم العملي دع

قــدم الدكتــور حســن بعــد ذلــك تعريًفــا بورشــة العمــل 
ــكاً  ــا ش ــلوب عمله ــا، وأس ــث منهجيته ــن حي ــا م وأهدافه
ــامت  ــب الكل ــتمل، إىل جان ــا تش ــح بأنه ــث أوض ــاً، حي ومضمون
ــث  ــا بالبح ــص كل منه ــل تخت ــات عم ــس جلس ــة، خم االفتتاحي
الورشــة.  بأهــداف  عاقــة  ذات  معينــة  موضوعــات  يف 
ــر النقــاش فيهــا أحــد  ويــرأس كل مــن تلــك الجلســات ويدي
قــادة العمــل اإلحصــايئ والخــرباء املتخصصــن، ويشــارك 
يف تقديــم أوراق العمــل بــكل منهــا مجموعــة مــن الخــرباء 

والباحثــن املتخصصــن كل يف مجالــه.
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رئيس الجلسة: الدكتور خالد عيل القره داغي نيابة عن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس الجهاز

ــا  ــاركت فيه ــية ش ــات نقاش ــن حلق ــارة ع ــت عب ــة كان الجلس
للحديــث  وعامليــة  محليــة  املســتوى  رفيعــة  شــخصيات 
عــن التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 
2030 بأهدافهــا الســبعة عــرش وتقاطعاتها مع اســراتيجية 

ــة 2018 - 2022. ــة الثاني ــة الوطني التنمي

بتعريفــه  الجلســة  داغــي  القــره  خالــد  الدكتــور  اســتهل 
وهــم: الجلســة،  هــذه  يف  باملتحدثــن 

ثــاين:. 1 آل  حمــد  بــن  محمــد  الدكتــور   الشــيخ 

ــة.  ــة العام ــة يف وزارة الصح ــة العام ــر إدارة الصح  مدي
الرعايــة الصحيــة  وهــو أســتاذ مشــارك يف سياســة 
للطــب  كورنيــل  وايــل  كليــة  يف  وأبحاثهــا  الرسيريــة 

وجامعــة قطــر.

للجنــة . 2 العــام  األمــن  الســليطي:  حمــدة  الدكتــورة 

للربيــة والثقافــة والعلــوم منــذ  القطريــة  الوطنيــة 
عــام 2014. وهــي عضــو نشــط يف العديــد مــن اللجــان، 
ــي،  ــر الحكوم ــر والتقدي ــز التقدي ــاء جوائ ــة أمن ــا لجن منه
واملجلــس التنفيــذي لإليسيســكو، واملجلــس التنفيــذي 
ملنظمــة األلســكو، عــاوة عــى أنهــا الرئيــس التنفيــذي 

لـــ "جائــزة التميــز التعليمــي".

ــون . 3 ــتاذ القان ــيد: أس ــم الس ــد الرحي ــن عب ــور حس الدكت

مديــر  منصــب  حاليًــا  ويشــغل  قطــر،  بجامعــة  العــام 
املســحية  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  البحــوث  معهــد 
بجامعــة قطــر، وهــو كذلــك قــايض وعضــو مجلــس 

محكمــة قطــر الدوليــة مبركــز قطــر للــامل.

الدكتــور املهنــدس محمــد بــن ســيف عــيل الكــواري: . 4

يشــغل حاليــاً وظيفــة وكيــل وزارة مســاعد، ومديــر مركــز 
الدراســات البيئيــة والبلديــة بــوزارة البلديــة والبيئــة، 
ــة  ــان بدول ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــب رئي ونائ
قطــر، وعضــو يف مجلــس الحكــامء التابــع ملنتــدى آســيا 

 .)APF( ــفيك والباس

ــب . 5 ــا منص ــغل حاليً ــدي: يش ــيل الغام ــد ع ــيد محم الس

كبــري مديــري الحوكمــة، ومديــر وحــدة التعــاون الــدويل 
ــعة  ــربات واس ــع بخ ــة. ويتمت ــر الخريي ــة قط يف مؤسس
كــام  املؤســي.  والتطويــر  الحوكمــة  مجــاالت  يف 
يف  جديــدة  اســراتيجية  رؤيــة  صياغــة  يف  ســاهم 
ديناميــات الــرشاكات يف النظــام اإلنســاين الــدويل.

عمــل  أســلوب  بــأن  ذلــك  بعــد  الجلســة  رئيــس  وأوضــح 
الجلســة ســيكون بتوجيهــه ســؤالن يتعلقــان بالتقــدم 
املحــرز يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ليتــوىل 
كل مــن املتحدثــن تحديــد ذلــك كل يف مجــال عملــه أو 

اختصاصــه.

ــد آل  ــن حم ــد ب ــور/ محم ــيخ الدكت ــعادة الش  أوال: س
ــاين ث

الســؤال األول: مــا هــي أهــداف االســراتيجية الوطنيــة 

للصحــة، وتقاطعاتهــا مــع الهــدف الثالــث مــن أهــداف أجنــدة 
التنميــة املســتدامة 2030 املتعلــق "بضــامن متتـّـع الجميــع 

بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفــاه يف جميــع األعــامر" ؟ 

الســؤال الثــاين: اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا يف الهدف 

 ،2030 املســتدامة  التنميــة  أجنــدة  أهــداف  مــن  الثالــث 
صحيــة  عيــش  بأمنــاط  الجميــع  متتّــع  "بضــامن  املتعلــق 

وبالرفــاه.

 متحورت اإلجابة عن السؤالن يف اآليت:

قامـــت وزارة الصحة العامـــة بالعديد من األنشـــطة  ■
التنميـــة  أجنـــدة  مـــن  الثالـــث  الهـــدف  لتحقيـــق 
املســـتدامة واملتعلق "بضامن متتّـــع الجميع بحياة 

شـــاملة": صحية 

عقد عـــدة لقـــاءات مـــع الخـــرباء واملســـؤولن 	 
العاقـــة. ذات  واإلقليميـــة  الدوليـــة  باملنظـــامت 

إجراء عدد من البحوث الصحية.	 

تطوير عدد مـــن الخطط واالســـراتيجيات الوطنية 	 
الصحية لدولـــة قطر ، منهـــا ما يي:

االســراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة ـ 
.)2018 – 2013(

ــية )2013 ـ  ــة النفس ــة للصح ــراتيجية الوطني االس
.)2018  –

مــرض ـ  ملكافحــة  الوطنيــة  االســراتيجية 
.)2022  –  2016( الســكري 

الرسطــان ـ  ملكافحــة  الوطنيــة  االســراتيجية 
.)2018  –  2013(

اإلطار الوطني للرسطان )2017 – 2022(.ـ 

– ـ   2011( املجتمعيــة  الصيدليــات  اســراتيجيات 
.)2016

متخضـــت تلك الجهـــود عن إنتـــاج إحصائيـــات دقيقة  ■
تنبـــئ بتقدم دولة قطـــر بخطى حثيثـــة نحو تحقيق 
التنمية املســـتدامة  أجنـــدة  الثالـــث مـــن  الهـــدف 

الخـــاص بصحـــة املواطنن. 
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توفـــر املعلومـــات ســـاعدنا عـــى تطويـــر العمل  ■
. لصحي ا

يف مجـــال وفيـــات األمـــراض املعديـــة ووفيـــات  ■
حوادث املـــرور حققنا إنجـــازات فاقت بعـــض الدول 

وأمريكا. كفرنســـا  املتقدمـــة، 

ووفقاً لتقاريـــر املنظامت الدولية، فـــإن دولة قطر   ■
تعترب يف املرتبة الخامســـة عاملياً مـــن حيث تحقق 

اإلنجـــازات يف املجاالت الصحية.

ومـــن التحديـــات التـــي تواجـــه تعزيـــز الرشاكة يف  ■
تبادل املعلومات، أشـــار  الدكتور محمد بن حمد اىل 
أن عـــدم الثقة بن الجهات املنتجـــة للمعلومات قد 
يـــؤدي اىل عدم نرشهـــا خوفاً مـــن أن تقوم جهات 

أخرى بنرشها أو اكتشـــاف بعـــض األخطاء فيها.

ثانياً: الدكتورة حمدة السليطي

الســؤال األول: كيــف تقيمــون منجــزات التعليــم يف دولــة 

قطــر؟ وإىل أي مــدى يســاهم محتــوى التعليــم ونوعيتــه 
التنميــة  لعمليــة  الازمــة  الوطنيــة  القــدرات  بنــاء  يف 

الوطنيــة؟ 

الســؤال الثــاين: عــى املســتوى الوطنــي، عــى أي 

مســافة نحــن مــن تحقيــق الهــدف الرابــع املتعلــق بـ"ضــامن 
ــم  ــرص التعل ــز ف ــامل وتعزي ــف والش ــد املنص ــم الجي التعلي

ــع". ــاة للجمي ــدى الحي م

يف معــرض ردهــا عــى الســؤالن، ركــزت الدكتــورة حمــدة 
عــى النقــاط التاليــة:

يعترب التعليـــم من أهم العوامل التي تســـاعد عى  ■
تحقيق الرؤى حـــول التنمية البرشية.

نجاح الدولـــة يف تحقيق التنـــوع االقتصادي يتطلب  ■
تطوير اســـراتيجية تعليميـــة قوية وفعالة. 

تم يف هذا اإلطار تطوير  االسراتيجيتن التاليتن: ■

"اســـراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 – 2016، 	 
حيـــث شـــملت 29 مرشوعـــاً تهـــدف إىل تفعيـــل 
األهـــداف ذات الصلة بقطـــاع التعليـــم يف ركيزة 

التنميـــة البرشية لرؤيـــة قطر الوطنيـــة 2030.

 	 – 2017 "اســـراتيجية قطـــاع التعليـــم والتدريـــب 
.2022

شـــاركت دولـــة قطـــر يف العديـــد مـــن املؤمترات  ■
واللقـــاءات الربويـــة التي تقيس أو تقيم مســـتوى 
التعليـــم، وتبـــن من خالهـــا األداء املتقـــدم الذي 

أحرزتـــه قطر يف هـــذا املجال.

هنالـــك التـــزام من دولـــة قطر نحو تحقيـــق أهداف  ■
التنمية املســـتدامة. 

وضـــع إطار عمـــل لتحقيق مـــؤرشات الهـــدف الرابع  ■
املتعلـــق بالتعليم. وتم تشـــكيل لجنة مـــن مختلف 

الجهـــات ذات العاقة لذلـــك الغرض.

الـــرشوع يف التوعيـــة وبنـــاء القـــدرات، حيـــث تم  ■
تصميم ووضـــع ملصقـــات تختص بالتوعيـــة بالهدف 

بالتعليم. املتعلـــق  الرابـــع 

ثالثاً: الدكتور حسن عبد الرحيم السيد:

ــد  ــم يف تزوي ــهامات معهدك ــي إس ــا ه ــؤال األول: م الس

مســتخدمي البيانــات بالعديــد مــن املــؤرشات التنمويــة 
التــي تســهم يف قيــاس التقــدم عــى صعيــد التنميــة 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة؟.

ــد  ــى الصعي ــاء رشاكات ع ــة بن ــا أهمي ــاين: م ــؤال الث الس

الوطنــي بــن وزارات الدولــة وأجهزتهــا، ومراكــز الدراســات 
والبحــوث واملعاهــد والجامعــات، والعاملــن يف مجــال 

ــا؟ ــا نرشه ــات وجمعه ــوم البيان عل

متحورت ردود الدكتور حسن السيد عى السؤالن يف اآليت:

واالقتصادية  ■ االجتامعيـــة  البحـــوث  معهـــد  أنشـــئ 
املســـحية بجامعـــة قطـــر يف عـــام 2008، وهـــو 

معنـــي بالدراســـات املســـحية. 

رؤيـــة املعهـــد منبثقـــة عـــن رؤيـــة جامعـــة قطر   ■
.2030 املشـــتقة اًصـــاً من رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 

قمنـــا بإجراء حوايل 120 دراســـة مســـحية شـــاملة  ■
لـــكل ركائز رؤيـــة قطـــر الوطنية. 

يتـــم تحليـــل البيانات بشـــكل علمي، وإصـــدار النتائج  ■
ونرشهـــا للمســـتخدمن والـــرشكاء بغيـــة قيـــاس 
املتغـــريات ورصـــد اإلنجـــازات يف تحقيـــق أهداف 

الوطنية. الرؤيـــة 

ينجـــز املعهد حوايل 15 دراســـة مســـحية ســـنوياً  ■
بأســـاليب مختلفـــة، وذلـــك بالتعـــاون مع عـــدد من 

الـــرشكاء، وبخاصـــة جهـــاز التخطيـــط واإلحصاء.

بناء الـــرشاكات أمـــر مهم جـــداً يف مجـــال البحوث  ■
االجتامعيـــة. وتتوفر لـــدى املعهد قاعـــدة عريضة 

مـــن الـــرشكاء داخلياً وخارجيـــاً عى النحـــو التايل:

التخطيــط ـ  وجهــاز  الدوليــة،  العمــل  منظمــة 
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قطــر   وجمعيــة  قطــر،  وجامعــة  واإلحصــاء، 
الخرييــة.

الجامعــات ـ  مختلــف  مــن  والباحثــون  األســاتذة 
والكليــات ومراكــز البحــوث بدولــة  قطــر .

الــوزارات والجهــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة ـ 
ذات الصلــة برؤيــة قطــر 2030.

رابعـاً: الدكتـور املهنـدس/ محمـد بـن سـيف عـيل 

الكـواري

ــان يف  ــوق اإلنس ــق حق ــو دور مواثي ــا ه ــؤال األول: م الس

ــتدامة؟ ــة املس ــداف التنمي ــز أه تعزي

تركزت اإلجابة حول النقاط التالية:

العاقـــة بـــن مواثيـــق حقـــوق اإلنســـان وأهداف  ■
التنمية املســـتدامة تظهر بوضـــوح يف إعان األمم 
املتحدة الرائد بشـــأن الحق يف التنميـــة عام 1986، 
الـــذي ارتبـــط باملواثيـــق الدولية لحقوق اإلنســـان، 

ومنهـــا اإلعـــان العاملي لحقوق اإلنســـان.

 االتفاقيـــات والصكوك األخـــرى الصـــادرة عن األمم  ■
املتحـــدة واملرتبطة بهذا الشـــأن تعتـــرب أن القضاء 
الواقعـــة عـــى اإلنســـان مـــن  االنتهـــاكات  عـــى 
شـــأنها أن تســـهم يف خلق ظروف مواتيـــة لتنمية 
جزء كبـــري من اإلنســـانية، وتـــرى بأن جميـــع حقوق 
اإلنســـان مرابطة، واالهتامم بتعزيـــز التنمية يتطلب 
والسياســـية  املدنية  الحقـــوق  بتعزيـــز  االهتـــامم 

والثقافية. واالجتامعيـــة  واالقتصاديـــة 

ينـــص اإلعان كذلـــك عى أن "مـــن واجب الـــدول أن  ■
تتعـــاون مـــع بعضهـــا يف تأمـــن التنميـــة، وإزالة 

العقبـــات التـــي تعـــرض التنمية".

 كـــام أن أهـــم األهـــداف اإلمنائيـــة التـــي تضمنها  ■
اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان تتلخـــص يف 
القضـــاء عى الفقر، وتوفري الصحـــة الجيدة والرفاه، 
واملســـاواة بـــن الجنســـن، والعمل الائـــق، ومنو 

االقتصـــاد، والعمـــل املناخي.

 يشـــري اإلعـــان كذلـــك إىل أن تنفيذ تلـــك األهداف  ■
الحقوق،  اإلمنائيـــة يتطلـــب توفـــري مجموعة مـــن 
كالحـــق يف التعليم، والحـــق يف الســـكن، والحق 
يف الكرامة، والحـــق يف الرفاه، والحق يف الصحة، 
والحـــق يف العمل، إىل جانب حقـــوق العامل، وحق 
املرأة، والحق يف املســـاواة بن الجنســـن، والحق 

يف املســـاواة دون متييـــز ... وغريها.

وكل حق مـــن تلك الحقـــوق يرتبط بأهـــداف التنمية  ■

املســـتدامة. وهـــي األهـــداف التي تتعـــاون عى 
تنفيذها اللجنـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان مع وزارة 
الداخلية، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشـــؤون 
االجتامعيـــة، ووزارة الصحة العامـــة، ووزارة التعليم 
والتعليم العـــايل، وغريها من مؤسســـات املجتمع 

. ين ملد ا

الوطنيــة  املؤسســات  دور  هــو  مــا  الثــاين:  الســؤال 

الربــط  يف  اإلنســان  لحقــوق  والدوليــة  واإلقليميــة 
التنميــة  وأهــداف  اإلنســان  حقــوق  بــن  املفاهيمــي 

؟ مة ا ملســتد ا

ــري  ــان دور كب ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة: للمؤسس اإلجاب

بــن حقــوق اإلنســان وأهــداف  الربــط املفاهيمــي  يف 
التنميــة املســتدامة 2030، وذلــك بتقييــم واقــع الحــال يف 
مجــال التنميــة املســتدامة عــى ضــوء االلتزامــات الدوليــة 
املؤسســات  تلــك  قيــام  جانــب  إىل  اإلنســان،  بحقــوق 
ــامل  ــدول األع ــال ج ــن خ ــان م ــوق اإلنس ــذ حق ــد وتنفي برص
الخــاص بالتنميــة املســتدامة، والتبــادل فيــام بينهــا ألفضــل 
املامرســات، وكيفيــة دمــج حقــوق اإلنســان يف الخطــة 
العامــة والشــاملة، وقيامهــا بوضــع اســراتيجيات وخارطــة 
ــدور  ــدين يف ال ــع امل ــات واملجتم ــق إلرشاك الحكوم طري

ــتدامة. ــة املس ــامل التنمي ــة أع ــذ خط ــايب لتنفي الرق

ــة  ــوم مبتابع ــان تق ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني إن املؤسس
العامليــة  املســتدامة  التنميــة  أجنــدة  تنفيــذ  ورصــد 
والخطــط اإلقليميــة املنبثقــة عنهــا، األمــر الــذي يســتدعى 
بنــاء رشاكات حقيقيــة بينهــا وبــن املؤسســات املعنيــة 
ــا  ــج برامجه ــامن دم ــتدامة، لض ــة املس ــدة التنمي ــذ أجن بتنفي
ونشــاطاتها، وتوجيــه سياســات الــدول حيــال حقوق اإلنســان، 
مــع التأكيــد عــى رضورة بنــاء القــدرات للمؤسســات املعنيــة 
مبســؤولياتها  القيــام  مــن  لتمكينهــا  اإلنســان  لحقــوق 
املناطــة بهــا، وذلــك مــن خــال تعريــف املؤسســات الوطنية 
ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــة وتنفي ــوص متابع ــا بخص ــة دوره بطبيع
املامرســات،  أفضــل  ولتبــادل  بلدانهــا،  يف  املســتدامة 

ــا. ــارب وتقييمه ــى التج ــاع ع واالط

خامساً: السيد/ محمد عيل الغامدي

ــة  ــم كمنظم ــوب منك ــدور املطل ــو ال ــا ه ــؤال األول: م الس

مــن منظــامت املجتمــع املــدين لإلســهام يف تحقيــق 
أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030؟ وكيــف تنجــزون هــذا 

الــدور عــى الصعيــد التنمــوي واإلغــايث؟

لإلجابة عن هذا السؤال، أشار  األستاذ/ الغامدي لآليت:

تلعـب منظامت املجتمع املـدين والجمعيات الخريية  ■
الفقـر   ومكافحـة  الجـوع  محاربـة  يف  محوريـاً  دوراً 
التنميـة  أهـداف  أوىل  مـن  وهـي  عليـه،  والقضـاء 

املسـتدامة.
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تســـاهم بشـــكل فعال يف الجهود التي تقوم بها  ■
الحكومة.

تقوم بـــدور مهـــم يف رســـم السياســـات، ووضع  ■
الخطـــط التنمويـــة الازمـــة وتنفيذهـــا لتحقيق تلك 

. ف ا ألهد ا

كام تشـــارك بشكل أسايس يف حشـــد املوارد وسد  ■
الفجوات لتحقيق التنمية املســـتدامة.

تواجهكــم  التــي  التحديــات  هــي  مــا  الثــاين:  الســؤال 

يف عملكــم؟ وهــل تقومــون ببنــاء رشاكات يف مجــاالت 
عملكــم؟

عـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجههـــم يف عملهم،  ■
املعلومات. شـــح  إىل  الغامدي  أشـــار 

وعـــن تعزيـــز الـــرشاكات، أوضـــح األســـتاذ الغامدي  ■
إىل أن هنالـــك تعـــاون مـــع األمم املتحـــدة لتحديد 
الاجئـــن  مجـــال  يف  وبخاصـــة  العمـــل،  أولويـــات 

العربية. باملنطقـــة 
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 الجلسة الثانية:
مصادر البيانات غري التقليدية بشأن اإلحصاءات 

الرسمية
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رئيــس الجلســة: الدكتــور/ إنغــامر ويــر – مديــر بحــوث الحوســبة االجتامعيــة، معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة 

)QCRI(، جامعــة حمــد بــن خليفــة.

الحوســبة  بحــوث  مديــر  منصــب  ويــرب  الدكتــور  يشــغل 
 ،)QCRI( الحوســبة  لبحــوث  قطــر  معهــد  يف  االجتامعيــة 
بحوثــه  يف  يســتخدم  وهــو  خليفــة.  بــن  حمــد  بجامعــة 
متعــددة التخصصــات كميــات كبــرية مــن البيانــات عــرب اإلنرنــت 
مــن خــال مواقــع التواصــل االجتامعــي وغريهــا مــن املصــادر 
لدراســة الســلوك البــرشي عــى نطــاق واســع، مــن أهمهــا 
دراســة قيــاس الهجــرة الدولية باســتخدام األســاليب الرقمية، 
وتتبــع الفجــوات الرقميــة بــن الجنســن، ورســم خرائــط الفقــر. 
ــدة  ــم املتح ــع وكاالت األم ــام م ــرب بانتظ ــور وي ــارك الدكت ويش
واملنظــامت غــري الحكوميــة، حيــث يســاعدها عــى اســتخدام 
مصــادر البيانــات غــري التقليديــة لتلبيــة احتياجاتهــا التشــغيلية. 
ــل  ــبة، عم ــوث الحوس ــر لبح ــد قط ــه إىل معه ــل انضامم وقب
الدكتــور ويــرب باحثـًـا يف Yahoo Research Barcelona. وعندما 
كان طالبًــا جامعيًــا، درس الرياضيــات يف جامعــة كامربيــدج، 
ومــن ثــم حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن معهــد ماكــس 
ــر. وهــو متحــدث متميــز يف جمعيــة  بانــك لعلــوم الكمبيوت
اآلالت الربمجيــة ACM، وعضــو كبــري يف معهــد مهنــديس 
بالــذكاء  النهــوض  وجمعيــة   ،IEEE واإللكرونيــات  الكهربــاء 

.AAAI االصطناعــي 

أوالً:  الدكتور/ رونالد جانسـن - مسـاعد مدير، الشعبة 

اإلحصائيـة باألمم املتحدة:

الرياضيــة  النمذجــة  يف  الدكتــوراه  درجــة  عــى  حصــل 
ملعالجــة املعلومــات البرشيــة يف مايــو 1990؛ ثــم التحــق 
ــو 1990 يف  ــدة يف يوني ــم املتح ــة باألم ــعبة اإلحصائي بالش
مســاعد  منصــب  حاليــاً  السيد/جانســن  يشــغل  نيويــورك. 
مديــر الشــعبة اإلحصائيــة باألمــم املتحــدة يف نيويــورك. 
ويتــوىل مســؤولية عمــل الشــعبة يف مجــال ابتــكار البيانــات 
قيــادة  ذلــك  يف  مبــا  القــدرات،  تنميــة  واســراتيجيات 
العمليــات بــن الحكومــات بشــأن ابتــكار اإلحصــاءات الرســمية، 
ــاون  ــب ت ــل كي ــة عم ــدرات يف خط ــة الق ــزة تنمي ــذ ركي وتنفي

العامليــة دعــامً لرصــد خطــة التنميــة املســتدامة 2030.

ــل  ــق العام ــل الفري ــم عم ــى دع ــاص ع ــكل خ ــل بش ــو يعم وه
اإلحصــاءات  ألغــراض  الضخمــة  بالبيانــات  املعنــي  العاملــي 
الرســمية، ومنــرب األمــم املتحــدة العاملــي ذي الصلــة، والــذي 
يعــد بيئــة تعاونيــة للمجتمــع اإلحصــايئ العاملــي مــن أجــل 
ــربات. ــادل الخ ــات وتب ــكار البيان ــاريع ابت ــرك ملش ــذ املش التنفي

عنوان العرض: لنعمل مًعا يف علوم البيانات واإلحصاءات 

الرسمية عىل املستوى العاملي

نبذة مخترصة:

ركــز العــرض يف البدايــة عــى أهميــة إيجــاد مصــادر بيانــات 
جديــدة لإلحصــاءات غــري الرســمية ملواجهــة التحــدي األكــرب 
ــت  ــة، ويف الوق ــرة ودقيق ــات متوات ــري بيان ــاً يف توف ممث
ــداف  ــؤرشات أه ــة يف م ــريات اإليجابي ــد التغ ــب لرص املناس
التنميــة املســتدامة 2030، حيــث أن أدوات جمــع البيانــات 

التقليديــة مثــل املســوح أو التعــدادات مكلفــة، وتســتغرق 
ــات  ــري بيان ــبة لتوف ــت مناس ــي ليس ــت، فه ــن الوق ــري م الكث

ــة 2030.  ــة لخط ــرة ورسيع واف

املجتمــع  دعــت  العوامــل  تلــك  أن  اىل  العــرض  وأشــار 
اإلحصــايئ إىل البحــث يف إمكانيــة اســتخدام مصــادر بيانــات 
هنــاك  جهــة،  فمــن  التقليديــة.  املصــادر  تكمــل  جديــدة 
وفــرة يف مصــادر البيانــات اإلداريــة، ومــن جهــة أخــرى، 
هنــاك تدفقــات مســتمرة مــن البيانــات الرقميــة الناتجــة 
عــن األقــامر الصناعيــة، أو شــبكات املحمــول، أو منصــات 
الوســائط االجتامعيــة. ويف الوقــت الحــارض، ميكننــا الوصول 
إىل البيانــات مــن األقــامر الصناعيــة والطائــرات بــدون طيــار 
االجتامعيــة  الوســائط  وتطبيقــات  املحمولــة  والهواتــف 
وعمليــات البحــث عــى اإلنرنــت. وقريبــاً ســتتوفر شــبكة 
الجيــل الخامــسG5   بشــكل أكــر اتســاًعا، مــام سيســهل 
ــات املستشــعرات يف الســيارات أو األجهــزة  اســتخدام بيان

أو األنظمــة يف املنــزل أو املكتــب. 

وركــز العــرض عــى أن اســتخدام مصــادر البيانــات الجديــدة 
هــذه يتطلــب تطويــر أســاليب ومنهجيــات جديــدة، مثــل 
املعلومــات  وإدارة  والعمليــات  واألســاليب  التكنولوجيــا 
واملعايــري واألطــر، مــع عــدم إغفــال الحاجــة إىل تطويــر 
الرضوريــة  املؤسســية  والرتيبــات  البرشيــة  املهــارات 

والتنظيميــة(. والسياســية  )القانونيــة 

األمــم  بهــا  قامــت  التــي  الجهــود  إىل  العــرض  وتطــرق 
املتحــدة يف هــذا االتجــاه، حيــث شــكلت اللجنــة اإلحصائيــة 
التابعــة لأمــم املتحــدة يف 2018 مجموعــة عمــل عامليــة 
الرســمية،  لإلحصــاءات  الضخمــة  البيانــات  بشــأن   )GWG(
املتحــدة  األمــم  "منصــة  بـــ  يســمى  مــا  وضعــت  والتــي 
العامليــة"، وهــي بيئــة بحــث وتطويــر تعاونيــة ســحابية 
ملجتمــع اإلحصــاء العاملــي وجميــع املجموعــات املعنيــة. 
الشــبكات  مبــادئ  عــى  املنصــة  هــذه  نظــام  ويعتمــد 
ــات  ــاركة البيان ــر ومش ــادل وتطوي ــهل تب ــام يس ــوق، م والس
واألســاليب واألدوات والخــربات، ويــرسع ابتــكار البيانات. ويف 
ــات  ــاج بيان ــو إنت ــة ه ــن املنص ــرض م ــإن الغ ــر، ف ــة األم نهاي
وأســاليب موثوقــة، وهــذا األمــر يتضمــن تطويــر مجموعــات 
املهــارات املتعلقــة بعلــوم البيانــات، حيــث أن معالجــة 
البيانــات الضخمــة تتطلــب اســتخدام التكنولوجيــا املتقدمــة 
وتقنيــات التعلــم اآليل. وقــد بــدأت املعاهــد اإلحصائيــة 
الوطنيــة والدوليــة يف إنشــاء مراكــز ابتــكار البيانــات لعمــل 

ــة. ــات الضخم ــات والبيان ــوم البيان ــى عل ــارب ع تج

وواصــل املتحــدث بعــد ذلــك موضحــاً مكونــات منصــة األمــم 
املتحــدة العامليــة، حيــث أشــار إىل أنهــا تتألــف مــن خمســة 
مراكــز للبيانــات الضخمــة حــول العــامل يف الربازيــل والصــن 

وروانــدا واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة املتحــدة.
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جهاز التخطيط واإلحصاء

ومــن ثــم أوجــز أســباب الربــط بــن علــوم البيانــات واإلحصاءات 
الضخمــة  البيانــات  تســخري   )1( يــي:  فيــام  الرســمية 
واســتغالها، )2( تطويــر الخوارزميــات واختبارهــا، مــام يــؤدي 
إىل الحصــول عــى إحصــاءات ومــؤرشات وأفــكار، )3( تطويــر 
مهــارات جديــدة داخــل القــوى العاملــة للمكتــب اإلحصــايئ، 
الخــاص  والقطــاع  األكادمييــة  املجتمعــات  جــذب  وكذلــك 

واملجتمــع املــدين للعمــل مــع املكتــب اإلحصــايئ.

ثانياً: السـيدة/ جنيفر كولفيل - رئيسـة فريق االبتكار، 

الدول العربية، برنامـج األمم املتحدة اإلمنايئ.

يف  االبتــكار  محفظــة  إدارة  كولفيــل  الســيدة/  تتــوىل 
ــم املتحــدة  ــة الــدول العربيــة التابعــة لربنامــج األم منطق
ــامل  ــج إىل ش ــن الخلي ــة م ــي 17 دول ــي تغط ــايئ، والت اإلمن
إفريقيــا، حيــث تديــر األنشــطة اإلقليميــة إلدخــال مناهــج 
ــكار  ــلوكية، وابت ــكار الس ــل األف ــة، مث ــة للتنمي ــدة وبديل جدي
البيانــات، وأشــكال التمويــل البديلــة. وتقــوم بدعــم الزمــاء 
والــرشكاء يف املســح املســتمر بحثًــا عــن أفــكار جديــدة 
أوليــة  منــاذج  ووضــع  التنميــة،  تحديــات  تأطــري  إلعــادة 
برسعــة وبتكلفــة معقولــة ملعرفــة مــا الــذي ميكــن أن 
النجاحــات  ملشــاركة  بصخــب"  و"العمــل  يفشــل،  أو  ينجــح 
الســيدة  عملــت  الســابق،  ويف  املســتفادة.  والــدروس 
جنيفــر مستشــارة لسياســات التنميــة العامليــة مــع برنامــج 
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، حيــث ركــزت فيــه عــى الفعاليــة 
إىل  انضاممهــا  وقبــل  القــدرات.  وتنميــة  املؤسســية 
منظومــة األمــم املتحــدة، عملــت لســنوات عديــدة يف 
and Burson- القطــاع الخــاص بصفــة مستشــار إداري لــدى
Marsteller Accenture. وتحمــل الســيدة جنيفــر شــهادة 
بكالوريــوس يف اآلداب مــن جامعــة ييــل، ودرجة املاجســتري 
)جامعــة  لــإلدارة  كيلــوغ  كليــة  مــن  األعــامل  إدارة  يف 
ــج التعليــم  نــورث وســرن(؛ إضافــة إىل أنهــا حــرضت برنام
التنفيــذي حــول "االبتــكارات يف الحوكمــة" يف كليــة جــون 

إف كينيــدي للعلــوم الحكوميــة بجامعــة هارفــارد.

NextGenData# :عنوان العرض: إعادة تصور القياس

نبذة مخترصة:

رغــم أن البيانــات الخاصــة مبســاحة التطويــر كان لهــا نصيبهــا 
العــادل مــن الحوادث، والفشــل، والنكســات - النابعــة جزئياً من 
نظريــات التغيــري املفرطــة يف التبســيط، واالعتقــاد الســاذج 
ــيايس –  ــاد الس ــري يف االقتص ــف التفك ــات، وضع ــوة البيان بق
إال أنــه كان هنــاك تقــدم هائــل عــى مــدى الســنوات العــرش 

املاضيــة يف طــرق إســهام البيانــات يف التنميــة.

ــرشكاء  ــم ال ــايئ بدع ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــوم برنام ويق
الوطنيــن الســتكامل اســتخدام البيانــات التقليديــة مبصــادر 
وأنــواع جديــدة وبديلــة مــن البيانــات يف مواجهــة تحديــات 
التنميــة املعقــدة بشــكل أفضــل، وقيــاس تأثــري مختلَــف 
النهــج املتبعــة بشــكل أفضــل. وخــال الفــرة 2016-2015، 
مبــادرة  مــع  اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  برنامــج  شــارك 
األمــم املتحــدة للنبــض العاملــي UN Global Pulse مــن 
ــات  ــتخدام البيان ــاف اس ــدان يف استكش ــتة بل ــم س ــل دع أج

البديلــة؛ وبنــاًء عــى هــذه التجربــة، نــرشت الوكالتــان "دليــل 
ــات  ــرة إىل إثب ــن الفك ــة: م ــل التنمي ــن أج ــات م ــكار البيان ابت
املفهــوم"، مــع توجيهــات وأدوات عمليــة ملشــاريع ابتــكار 
2016-2018، عقــد برنامــج األمــم  البيانــات. وخــال الفــرة 
ــم  ــع Data Pop Alliance لدع ــة م ــايئ رشاك ــدة اإلمن املتح
البلــدان يف اســتخدام مناهــج غــري تقليديــة يف قيــاس 
البيانــات لقيــاس مــؤرشات املســتوى 3 مــن أهــداف التنمية 
املســتدامة )تلــك املــؤرشات التــي ليــس لهــا إطــار قيــاس(؛ 
ــاس  ــم "قي ــا اس ــق عليه ــي أطل ــادرة، الت ــت املب ــث دعم حي

ــامل. ــول الع ــًدا ح ــن 12 بل ــرب م ــا يق ــاس"، م ــري املق غ

ويف أعقــاب هــذه املوجــة األوىل مــن البيانــات املتعلقــة 
طــرق  استكشــاف  عــى  ركــزت  التــي  التنميــة  مببــادرات 
ــع  ــة ووض ــوض بالتنمي ــات يف النه ــتخدام البيان ــدة الس جدي
األمــم  برنامــج  يــدرس  واختبارهــا،  لهــا  األوليــة  النــامذج 
التــي يحتمــل أن  الناشــئة  املتحــدة اإلمنــايئ االتجاهــات 
ــدًءا  ــات، ب ــكار البيان ــة ابت ــن مامرس ــادم م ــل الق ــكل الجي تش

مــن األبعــاد السياســية إىل وكالــة البيانــات الفرديــة.

الداخليــة  قدرتــه  تعزيــز  عــى  أيًضــا  الربنامــج  ويعمــل 
الترسيــع  البيانــات، ووضعهــا يف قلــب مختــربات  البتــكار 
جديــدة  مؤسســية  مبــادرة  وهــي   ،Accelerator Labs
إلنشــاء أرسع وأكــرب شــبكة تعليميــة يف العــامل يف مجــال 
ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع برنام ــام يتطل ــر. وبين التطوي
ــة،  ــادي والعرشيــن بفعالي ــرن الح ــات الق إىل معالجــة تحدي
ــى  ــز ع ــدة ترك ــات جدي ــة إىل مقارب ــة الحاج ــدرك املنظم ت
البيانــات لفهــم هــذه التحديــات وهــي تتكشــف، وإيجــاد 
ــاً، والتعلــم برسعــة أكــرب حــول  الحلــول األكــر ماءمــة محلي
مــا ميكــن أن ينجــح أو يفشــل. وبالرشاكــة مــع قطــر وأملانيــا، 
ــرباً  ــايئ يف 60 مخت ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــتثمر برنام يس
يغطــي 78 دولــة، لــكل منهــا رئيــس استكشــاف مســؤول 
عــن استكشــاف وتحديــد املعرفــة الحدوديــة ملواجهــة 
ــكار  ــة واألف ــدة لأدل ــادر جدي ــد مص ــة؛ وتحدي ــات التنمي تحدي
املســتقبلية؛ وتحليــل وتصــور األمنــاط يف مصــادر البيانــات 
غــري املهيكلــة؛ وتحويــل هــذه األفــكار إىل خيــارات تعليمية 

ملعالجــة تحديــات السياســة املحــددة يف بلدانهــا.

ثالثـاً: السـيد/ تريفـور مونـرو - مديـر برامـج رئيـي، 

البنـك  يف  التنميـة  اقتصاديـات  بيانـات  مجموعـة 

الـدويل.

يتــوىل تريفــور مونــرو منصــب مديــر برامــج رئيــي يف 
ــدويل.  ــك ال ــة يف البن ــات التنمي ــات اقتصادي ــة بيان مجموع
ــة"  ــات الضخم ــات البيان ــكارات يف تحلي ــج "االبت ــر برنام ويدي
التحليليــة  والخدمــات  البيانــات  منتجــات  يقــدم  الــذي 
ملســاعدة فــرق البنــك الــدويل والبلــدان الناميــة عــى 
وضــع مصــادر وطــرق جديــدة للبيانــات يف العمــل نحــو 

التنميــة املســتدامة. تحقيــق أهــداف 

قبــل عملــه يف البنــك الــدويل، شــغل الســيد/ مونــرو عــدة 
مناصــب يف مجــال االبتــكار الرقمــي يف معهــد السياســات 
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وبوابــة  لاستشــارات،  ويــف  فايتــال  ورشكــة  التقدميــة، 
ــة  ــى درج ــل ع ــو حاص ــا. وه ــنت للتكنولوجي ــة، ولوس التنمي
ــا  ــة كاليفورني ــن جامع ــدويل م ــاد ال ــتري يف االقتص املاجس

ــو.  ــان دييغ يف س

عنــوان العــرض: البيانــات املطلوبــة للوقــت املعــارص 

.)Data4Now(

نبذة مخترصة:

يف بدايــة العــرض تطــرق املتحــدث لنشــأة مبــادرة "البيانــات 
الســيدة/  أطلقتهــا  التــي   "  )Data4Now( اآلن  املطلوبــة 
املتحــدة،  لأمــم  العــام  األمــن  نائبــة  محمــد  أمينــة 
ويشــاركها يف قيادتهــا فريــق أســايس يتألف من الشــعبة 
اإلحصائيــة باألمــم املتحــدة، والبنــك الــدويل، والرشاكــة 
حلــول  وشــبكة  املســتدامة،  التنميــة  لبيانــات  العامليــة 
التنميــة املســتدامة. وهــي مبــادرة تدعــو للحاجــة اىل 
اســتخدام طــرق وأســاليب حديثــة الستكشــاف مصــادر  إلنتــاج 
بيانــات معــارصة غــري تقليديــة تلبــي الحاجــة لرصــد ومتابعــة 
درجــات تحقــق مــؤرشات أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030.

ــم  ــاً بأنه ــادرة، مبين ــذه املب ــة ه ــدث إىل أهمي ــار املتح وأش
ــدم  ــة إىل ع ــا، إضاف ــات وقدِمه ــح املعلوم ــن ش ــون م يعان
شــمولها لــكل الســكان. وهــذا يعنــي بالــرضورة عــى ســبيل 
املثــال عــدم القــدرة عــى تحديــد عــدد األطفــال الذيــن 
الذيــن يحتاجــون  الســكان  أو حجــم  للتطعيــامت،  يحتاجــون 
إىل مســاعدات غذائيــة عاجلــة، أو عــدم متكنهــم مــن وقــف 
التناقــص يف حجــم الغابــات والتنــوع البيولوجــي. وحتــى 
التنميــة  أجنــدة  تحقيــق  مــن  الــدويل  املجتمــع  يتمكــن 
املســتدامة 2030، ال بــد مــن توفــر بيانــات حديثة غــري تقليدية 

ــع. ــراد املجتم ــع أف ــمولها لجمي ــا ش ــن خاله ــن م نضم

التكنولوجيــا،  الحديــث يف  التطــور  أن  العــرض إىل  ونــوه 
ويف عمليــات إنتــاج البيانــات وتحليلهــا ســاعد كثــرياً يف 
مــن  كثــري  حاليــاً  وتتفهــم  البيانــات،  يف  الفجــوات  ردم 
ــر  ــات وأط ــر  منهجي ــة تطوي ــات أهمي ــات واملؤسس الحكوم

حديثــة لتحديــد مصــادر جديــدة للبيانــات.

وأشــار العــرض إىل أن هــذه املبــادرة تســعى إىل مســاعدة 
أعضــاء النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة عــى التعــاون بشــكل 
أكــر فعاليــة مــع الــرشكاء املحليــن والوطنيــن والعاملين 
مــن املنظــامت الحكوميــة الدوليــة، واألوســاط األكادمييــة، 
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــاص، حت ــاع الخ ــدين، والقط ــع امل واملجتم
ــدرة  ــال الق ــن خ ــاس م ــاة الن ــايب يف حي ــري إيج ــداث تغي إح
املناســب  الوقــت  ويف  أفضــل،  بيانــات  تقديــم  عــى 
مــن أجــل وضــع سياســات واتخــاذ قــرارات صائبــة  ألجنــدة 
ــرص  ــاد ف ــك إليج ــعى كذل ــتدامة 2030. وتس ــة املس التنمي
البيانــات  البيانــات واإلحصائيــن ومنتجــي  لتعــاون علــامء 
والوطنــي  الــدويل  املســتوين  عــى  ومســتخدميها 
ــة. ــات الخاص ــور والكيان ــن الجمه ــة ب ــاء رشاكات بياناتي إلنش

رابعـاً: السـيد/ أحمد بن مسـلم بن سـامل املفرجي - مدير 

التطبيقات، املركز الوطنـي لإلحصاء واملعلومات

املركـز  يف  املفرجـي  مسـلم  بـن  أحمـد  السـيد/  يعمـل 
كمديـر  عـامن  بسـلطنة  واملعلومـات  لإلحصـاء  الوطنـي 
تطبيقـات. وقـد عمـل يف كثـري مـن الدراسـات االسـتقصائية 
اإلحصائيـة، وشـارك يف عـدة مشـاريع، مثـل تعـدادي 2003 
يـرأس  كـام  معلومـات.  ومسـؤول  بيانـات  كمحلـل   ،2010 و 
حياتـه  وطـوال  املركـز.  يف  الرقمـي  التحـول  فريـق  حاليـا 
املهنية، لديه دور نشـط يف اسـتخدام وتوظيف تكنولوجيا 
اإلحصائيـة.  العمليـات  تنفيـذ  يف  واالتصـاالت  املعلومـات 
الوطنـي  للفريـق  رئيًسـا  تعيينـه  تـم  األخـرية،  اآلونـة  ويف 
النقـال(  الهاتـف  )بيانـات  الضخمـة  البيانـات  مـرشوع  لتنفيـذ 

رسـمية. إحصائيـة  مـؤرشات  إلنتـاج 

لإلحصــاء  الوطنــي  املركــز  تجربــة  العــرض:  عنــوان 

ــال  ــة يف مج ــات الضخم ــف البيان ــات يف توظي واملعلوم

واملعلومــات. اإلحصــاء 

نبذة مخترصة:

اســتهل املتحــدث العــرض بالحديــث عــن املــرشوع الــذي قــام 
بالســلطنة  الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات  بتنفيــذه املركــز 
لاســتفادة مــن بيانــات اســتخدامات الهواتــف النقالــة يف إنتــاج 
مخرجــات إحصائيــة رســمية يف قطاعــي الســكان والســياحة 
والحركــة اليوميــة بــن محافظــات وواليــات الســلطنة، وذلــك 
وإدارة  بنــاء  يف  واملتمثــل  باملركــز  املنــاط  للــدور  تلبيــة 
منظومــة متكاملــة عــى املســتوى الوطنــي تشــمل مــؤرشات 
لقيــاس  اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة وثقافيــة ومــؤرشات 
التقــدم  متابعــة  لتســهيل  الســلطنة؛  يف  التنمــوي  األداء 

االجتامعــي واالقتصــادي ودعــم صناعــة القــرار.

وأشــار العــرض إىل أن املرجعيــات القانونيــة والدســتورية، 
كاملرســوم الســلطاين رقــم )2014/40( الخــاص بنظــام املركز، 
قانــون  بإصــدار  الخــاص   )2019/55( الســلطاين  واملرســوم 
ــي  ــم الت ــرات التفاه ــة إىل مذك ــات، إضاف ــاء واملعلوم اإلحص
ــم  ــة تنظي ــة )هيئ ــات ذات العاق ــع املؤسس ــا م ــم توقيعه ت
ســاعدت  وأوريــدو(،  )عامنتــل،  االتصــاالت  ورشكات  االتصــاالت 

كثــرياً يف الحصــول عــى البيانــات املطلوبــة للمــرشوع.

وتطــرق العــرض إىل نوعيــة البيانــات التــي تــم الحصــول 
ــن،   ــركن املحلي ــن املش ــال م ــات االتص ــي بيان ــا، وه عليه
الســلطنة  إىل  للقادمــن  االتصــال  وبيانــات   ،))Domestic
املشــركن  وبيانــات   ،))Inbound( التجــوال  )خاصيــة 

.)Cells( االتصــال  محطــات  وبيانــات   ،)Subscribers(

ــار  ــد أش ــرشوع، فق ــا امل ــي صادفه ــات الت ــن الصعوب ــا ع أم
العــرض إىل أنهــا متثلــت  يف الحــق القانــوين للمركــز يف 
الحصــول عــى هــذه البيانــات، وحاميــة الخصوصيــة، وإدارة 
البيانــات، إال أنــه تــم تذليلــه،  ومــن ثــم إجــراء عمليــات فحــص 

جــودة البيانــات، وتكللــت بالنجــاح املطلــوب. 

 ويف نهايــة العــرض، أشــار املتحــدث إىل أنهم عــى أعتاب 
املرحلــة الثانيــة مــن املــرشوع، وهــي كتابــة الربمجيــات 
آنفــة  الحتســاب املــؤرشات املســتهدفة يف القطاعــات 

الذكــر.
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املناقشة:
ويف نهايــة الجلســة، تــم فتــح بــاب النقــاش، حيــث تــم 

التــايل: الســؤال  توجيــه 

س: كيفيــة معالجــة الفجــوة يف القــدرات بالنســبة للــدول 

املختلفــة مبــرشوع البنــك الــدويل؟

يف  يعمــل  كالتــايل:  مونــرو  الدكتــور  إجابــة  جــاءت  ج: 

إىل  وينظــرون  الــدول،  مختلــف  مــن  خــرباء  املــرشوع 
ــم  ــايل ميكنه ــايف، وبالت ــوره الثق ــن منظ ــكات كل م املش

الجميــع. تــريض  حلــول  إىل  التوصــل 
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اليوم الثاين 5 نوفمرب 2019

 الجلسة الثالثة: 
بناء القدرات
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ــس  ــب رئي ــة، مكت ــات التنموي ــم املعلوم ــار نظ ــي - مستش ــره داغ ــيل الق ــد ع ــور/ خال ــة: الدكت ــس الجلس رئي

ــاء ــط واإلحص ــاز التخطي جه

قبــل انضاممــه لجهــاز التخطيــط واإلحصــاء عمــل الدكتــور 
خالــد مديــراً لنظــم املعرفــة واالبتــكار يف قطاع البحــوث 
ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــل ع ــر. وحص ــة قط والتطوير مبؤسس
يف عــام 2008 مــن جامعــة مانشســر باململكــة املتحــدة. 
ــه  ــن نوع ــد م ــرشوع فري ــادة م ــوىل قي ــام 2013، ت ويف ع
زائــر  كباحــث  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  يف 
ويف  واالبتــكار.  والتكنولوجيــا  العلــوم  مــرشوع  ومديــر 
ــة يف اإلدارة  ــهادة املتقدم ــى "الش ــل ع ــام 2016، حص ع
معهــد  مــن  التنفيــذي"  للمديــر  والتكنولوجيــا  واالبتــكار 

للتكنولوجيــا. ماساتشوســتس 

وحـدة  رئيـس  ندوغـوا:  بيـر  روبـرت  الدكتـور/  أوالً: 

)املسـتوطنات  موئـل  مقـر  يف  واإلحصـاء  البيانـات 

املتحـدة األمـم  البرشيـة( 

يتــوىل روبــرت بيــر ندوغــوا منصــب رئيــس وحــدة املراصــد 
إدارة  - وهــي وحــدة متخصصــة يف  العامليــة  الحرضيــة 
األمــم  موئــل  مقــر  يف  الحرضيــة  واإلحصــاءات  البيانــات 
املتحــدة يف نــريويب، كينيــا. ويشــغل روبــرت منصــب رئيــس 
ــة  ــداف التنمي ــؤرشات أه ــن م ــد م ــة للعدي ــر املنهجي تطوي
املســتدامة الحرضيــة يف إطــار الهــدف 11 الــذي يعتــرب 

ــه.  ــة ب ــة املعني ــدة الوكال ــم املتح ــل األم موئ

ــرت  ــل روب ــدة، عم ــم املتح ــل األم ــه إىل موئ ــل انضامم وقب
مــع العديــد مــن املنظــامت واملؤسســات  الدوليــة، منهــا: 
ــب  ــة والط ــدن للصح ــة لن ــا، وكلي ــف يف كيني ــب اليونيس مكت
االســتوايئ، وجامعــة هايدلــربغ، واملركــز األفريقــي لبحــوث 
الســكان والصحــة، وغريهــا. ولــه العديــد مــن املؤلفــات 
والبحــوث املنشــورة يف مجــاالت الصحــة الحرضيــة، وعلــم 

ــة. ــة اإلحصائي ــة، والنمذج األوبئ

ــداف  ــد أه ــة لرص ــرات الالزم ــرض: األدوات والخ ــوان الع عن

التنميــة املســتدامة الحرضيــة )الهــدف 11(: مــا الــذي 

ــام 2015. ــذ ع ــاه من تعلمن

نبذة مخترصة:

يف ســبتمرب 2015، اعتمــدت قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 
بــن  التنميــة  جهــود  لتوجيــه  جديــًدا  إطــاًرا  املســتدامة 
عامــي 2015 و 2030، بعنــوان "تحويــل عاملنــا: خطــة التنميــة 

."2030 املســتدامة 

التنميــة  أهــداف  مــن  هدفًــا   17 تتضمــن   2030 وخطــة 
املســتدامة و 169 غايــة. وتتنــاول أهــداف التنميــة املســتدامة 
األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للتنميــة، وترابطهــا 
بطريقــة متكاملــة، والجوانــب املتعلقــة باملجتمعات الســلمية 
ــل،  ــذ )التموي ــائل التنفي ــن وس ــاً ع ــة، فض ــات الفعال واملؤسس

ــخ(. ــدرات، إل ــة الق ــا، وتنمي والتكنولوجي

وقــد التــزم رؤســاء الــدول والحكومــات أيًضــا باملشــاركة 

يف املتابعــة واملراجعــة املنهجيــة لتنفيــذ خطــة التنميــة 
املســتدامة 2030. وستســتند عمليــة املتابعــة واملراجعــة 
والتطوعيــة  املنتظمــة  املحــرز  التقــدم  مراجعــات  إىل 
الوطنــي،  املســتوى  عــى  قُطْريــة  بقيــادة  والشــاملة 
ــتوين  ــى املس ــات ع ــن املراجع ــا ضم ــم إدخاله ــث يت بحي

اإلقليمــي والعاملــي.

ومــن خــال تأييــد هــدف قائــم بذاتــه بشــأن املــدن )الهــدف 
باســم  املعــروف  املســتدامة(،  التنميــة  أهــداف  مــن   11
"الهــدف الحــرضي" - جعــل املــدن واملســتوطنات البرشيــة 
شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة عــى الصمــود ومســتدامة 
ــدن  ــو امل ــرضي ومن ــع الح ــدويل بالتوس ــع ال ــر املجتم -، أق
كقــوة تحويليــة للتنميــة، حيــث يعــرف هــذا االتفــاق الدويل 
األول مــن نوعــه حــول التنميــة الحرضيــة املســتدامة كــرشط 
أســايس مســبق للتنميــة املســتدامة. وإن التنفيــذ الفعــال 
ــة  ــتوى املدين ــى مس ــه ع ــاغ عن ــده واإلب ــدف 11 ورص لله
ســيعزز آليــات التنســيق بــن الســلطات الوطنيــة واملحليــة، 
ــة  ــاً يف الحوكم ــرياً جذري ــيمثل تغي ــاالت، س ــض الح ويف بع
مبشــاركة أكــرب مــن الســلطات املحليــة يف هــذه العمليــة.

الوطنيــة  اإلحصائيــة  النظــم  تعزيــز  العمــل عــى  ويجــب 
عــى  الحرضيــة  االحتياجــات  رصــد  عــى  قدرتهــا  بزيــادة 
والعامليــة  واإلقليميــة  والوطنيــة  املحليــة  املســتويات 
بطريقــة أكــر دقــة ومصداقيــة ويف الوقــت املناســب. 
مــن  كًا  الوطنيــة  النظــم  هــذه  تســتخدم  أن  وينبغــي 
األســاليب التقليديــة والحديثــة لجمــع البيانــات، مبــا يف ذلك 
املــؤرشات املكانيــة، لزيــادة قــدرة الحكومــات الوطنيــة 
واملحليــة عــى إنتــاج معلومــات دقيقــة التخــاذ قــرارات 

قامئــة عــى األدلــة.

وقـد طور موئـل األمم املتحـدة العديد مـن األدوات القيمة 
ملسـاعدة الـدول األعضاء عـى التغلب عى بعـض التحديات 
الناشـئة للرصـد واإلبـاغ. وتشـمل هـذه األدوات إعـداد أدلـة 
ج(  للمـدن،  الوطنيـة  العينـة  ب(  الحرضيـة،  املراصـد  أ(  عـن 
الوحـدات املتخصصـة لـكل مـؤرش مـن مـؤرشات الهـدف 11، 
د( أدلـة التحليـل الجغـرايف املـكاين. وجميـع هـذه األدلـة، 
إذا تـم تكييفهـا وتنفيذهـا بشـكل جيـد، ستسـاعد الحكومـات 
البيانـات  وتحليـل  لجمـع  جهودهـا  يف  واملحليـة  الوطنيـة 
واملعلومـات والتحقـق مـن صحتها يف ضوء إعـداد التقارير 
لجميـع  خلفيـات  توفـر  األدلـة  هـذه  بـأن  علـاًم  الُقطريـة. 
التعاريـف الرضوريـة، وطريقـة الحسـاب، والبيانـات الوصفيـة 

للمـؤرشات، مبـا فيهـا املـؤرشات املكانيـة.

اإلحصـاء  إدارة  مديـر   - كرمـان  أتيـال  الدكتـور/  ثانيـاً: 

واملعلومـات، مركـز البحـوث االقتصاديـة واالجتامعيـة 

 )SESRIC(والتدريـب

البحـوث  مبركـز  واملعلومـات  اإلحصـاء  إلدارة  مديـرًا  يعمـل   
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جهاز التخطيط واإلحصاء

االقتصاديـة واالجتامعيـة والتدريـب)SESRIC( التابـع ملنظمة 
 .2019 1 مايـو  –أنقرا/تركيـا، وذلـك منـذ  اإلسـامي  التعـاون 
وقـد حصـل عـى درجـة البكالوريـوس يف العلـوم املاليـة 
واملرصفيـة مـن جامعـة بيلكنت يف أنقـرة، تركيا عـام 2001، 
ودرجـة املاجسـتري يف اإلدارة املاليـة مـن جامعـة كوبـريغ 
بحـوث  يف  الدكتـوراه  ودرجـة   ،2004 عـام  أملانيـا  يف 
العمليـات مـن معهـد علـوم الدفـاع باألكادميية العسـكرية 
الركيـة يف أنقـرة، تركيـا. وكان قـد التحـق مبركـز أنقـرة يف 
شـهر أبريـل 2007. ولديـه عـدة أبحـاث حـول أهـداف التنمية 

اإلحصائيـة.... وغريهـا. املسـتدامة، والقـدرات 

ــرة يف  ــز أنق ــدرات مرك ــة ق ــود تنمي ــرض: جه ــوان الع عن

تحديــث األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة لبلــدان منظمــة 

التعــاون اإلســالمي.

نبذة مخترصة:

اســتهل املتحــدث العــرض بإعطــاء ملخــص موجــز عــن املركــز 
ــاء  ــوده يف بن ــى جه ــز ع ــع الركي ــه، م ــوط ب ــدور املن وال
القــدرات. ومنــذ إنشــائه يف 1978، يعمــل املركــز كمؤسســة 
مجــاالت  يف  اإلســامية  التعــاون  منظمــة  مظلــة  تحــت 
ــاء  ــة بن ــي بغي ــاون الفن ــب والتع ــوث والتدري ــاء والبح اإلحص
القــدرات وتنميتهــا بــن الــدول األعضــاء باملنظمــة مــن 
ــارات  ــة والزي ــارات الفني ــة واالستش ــدورات اإلحصائي ــال ال خ
امليدانيــة بغيــة إنتــاج بيانــات إحصائيــة وطنيــة أفضــل، ووضع 

ــة. ــى األدل ــة ع ــراتيجيات قامئ ــر اس ــات، وتطوي سياس

ــز  ــادرة املرك ــرض إىل مب ــار الع ــداف، أش ــك األه ــق تل  لتحقي
بتطويــر  "برنامــج بنــاء القــدرات اإلحصائيــة )StatCaB(". ويف 
هــذا اإلطــار، تنــاول العــرض بالتفصيل مراحــل االختيــار لتطبيق 
الربنامــج، والتــي متــت بنــاًء عــى احتياجــات وقــدرات الــدول 
األعضــاء باملنظمــة، حيــث قــام املركــز بتوزيــع اســتبيان 
ــكل  ــة ل ــات الفعلي ــد االحتياج ــدول لتحدي ــك ال ــع تل ــى جمي ع
منهــا. وبنــاًء عــى نتائــج ذلــك االســتبيان، متكــن املركــز مــن 
تصنيــف الــدول األعضــاء مبنظمــة التعــاون اإلســامية حســب 
املتعلقــة  االحتياجــات  تحديــد  وتــم  قدراتهــا،  مســتويات 

بالعمــل اإلحصــايئ لــكل منهــا.

بــدأ املركــز بعــد ذلــك بتنظيــم دورات تدريبيــة يف اإلحصــاء، 
ــن  ــا م ــة... وغريه ــارات فني ــم استش ــارات، وتقدي ــم زي وتنظي
الوســائل واإلجــراءات التدريبيــة. ويف هــذا الخصــوص، أشــار 
العــرض إىل أن املركــز ومنــذ 2007 نظــم 381 نشــاطاً مــن 
ــدى يف  ــرية امل ــة قص ــا 242 دورة تدريبي ــوع، منه ــذا الن ه
اإلحصــاء، و45 زيــارة دراســية، و20 مهمــة فنيــة، إىل جانــب 
65 ورشــة عمــل دوليــة، و 8 اجتامعــات لربنامــج بنــاء القــدرات 
اإلحصائيــة )StatCaB(/ ومنظمــة التعــاون االســامي، شــارك 
ــة  ــاء الوطني ــب اإلحص ــن مكات ــري م ــن 8000 خب ــر م ــا أك فيه

واملؤسســات اإلحصائيــة بــدول املنظمــة.

ثالثـاً: الدكتور/ صالح املزاحمـي - مدير إدارة مؤرشات 

البحـث والتطويـر يف املركـز اإلحصايئ لـدول مجلس 

 )GCC-STAT( الخليجية التعاون 

شــغل الدكتــور/ املزاحمــي ســابًقا منصــب نائــب املديــر 
العــام للتخطيــط والدراســات يف وزارة الصحــة بســلطنة 
عــامن، حيــث التحــق بــوزارة الصحــة يف عــام 1992 كإحصايئ 
صحــي إقليمــي يف منطقة الظاهرة. ويف عــام 2004، تم 
تعيينــه مديــراً إلدارة املعلومــات واإلحصــاءات الصحيــة يف 
الــوزارة. وهــو يحمــل درجــة الدكتــوراه يف الصحــة العامــة 

ــراليا )2015(. ــبن، أس ــد يف بريس ــة كوينزالن ــن جامع م

عنــوان العــرض: بنــاء القــدرات اإلحصائيــة يف مجلــس 

ــة  ــة احصائي ــو أنظم ــام نح ــل ه ــي: مدخ ــاون الخليج التع

ــة. حديث

نبذة مخترصة: 

وأهدافــه،  باملركــز  بالتعريــف  عرضــه  املتحــدث  اســتهل 
حيــث تــم إنشــاؤه يف يونيــو 2011 لتوفــري  بيانــات إحصائيــة 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــاء مبجل ــدول األعض ــركة لل ــمية مش رس
الخليــج العربيــة. ويهــدف املركــز إىل بنــاء القــدرات وتعزيــز 
لضــامن  وذلــك  املجلــس،  دول  بــن  اإلحصائيــة  الثقافــة 
اســتدامة املؤسســات اإلحصائيــة بتلــك الــدول، وتحســن 

نوعيــة البيانــات االحصائيــة املنتجــة، وتطويرهــا.

وبالنسـبة لبنـاء القـدرات، أشـار العـرض إىل أن املركـز يقدم 
التدريبيـة  والـدورات  العمـل  ورش  وينظـم  الفنـي،  الدعـم 
يعمـل  كـام  املجلـس.  بـدول  الوطنيـة  االحصائيـة  للمكاتـب 
املركـز عـى نقـل املعرفـة وتبـادل املبـادرات الناجحـة بـن 
سـري  تقـدم  متابعـة  عـى  كذلـك  ويعمـل  األعضـاء،  الـدول 
العمـل يف املشـاريع اإلحصائية املتفق عليهـا بتلك الدول.

وتطــرق العــرض إىل بعــض األنشــطة التــي قــام بهــا لبنــاء 
القــدرات، حيــث نظــم 52 ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة شــارك 
بالــدول  اإلحصائيــة  املكاتــب  منتســبي  مــن   1146 فيهــا 
األعضــاء. ونظــم املركــز كذلــك وبصــورة متواتــرة اجتامعــات 
عــى مســتوى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
بلــغ عددهــا 94 اجتامعــاً شــارك فيــه أكــر مــن 2110 مشــاركاً. 
ــة  ــات العاملي ــز  يف الفعالي ــارك املرك ــك، يش ــب ذل إىل جان
ذات العاقــة مــن خــال املؤمتــرات وامللتقيــات العلميــة 

ــية. ــح الدراس واملن

وكذلــك نــوه العــرض إىل أن املركــز لديــه برامــج خاصــة 
ــة،  ــية الخارجي ــح الدراس ــج املن ــن برنام ــدرات تتضم ــاء الق ببن
ومســاًرا للتدريــب، وبرنامــج النظــراء، وتنظيــم منافســات يف 

ــباب. ــن الش ــة ب ــاالت اإلحصائي املج

املناقشات:

حيــث  املناقشــة،  بــاب  فتــح  تــم  الجلســة  نهايــة  ويف 
اآليت: حــول  عليهــا  واإلجابــة  األســئلة  متحــورت 

ــل  ــة لتحلي ــر اإلحصائي ــض األط ــد بع ــى تحدي ــؤال )1(: يرج الس

.Big Data البيانــات الضخمــة

ــة: هنالــك موقــع بعنــوان "Learning ….." بــه العديــد  اإلجاب

من الكتب التي نرشت يف هذا املجال.
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الســؤال )2(: هــل لــدى املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس 

مركــز  أو   )GCC-STAT( العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
والتدريــب  واإلجتامعيــة  واإلقتصاديــة  اإلحصائيــة  األبحــاث 
للــدول اإلســامية )SESSRIC( برامــج أو خطــط لتطويــر وتحليل 

البيانــات الضخمــة؟

اإلجابة )1(: ال توجد لدى املركزين خطط من هذا النوع.

مــن بيــر: ال نطــور أطــر إحصائيــة مــن أجــل  اإلجابــة )2(: 

تطويرهــا، ولكــن إليجــاد الحلــول يف املواقــف غــري العاديــة 
)التحديــات(.

السـؤال )3(: ما مسـتوى التعاون بن املراكز واملؤسسـات 

اإلحصائيـة واملنظـامت الدوليـة لتطوير أطر إحصائيـة لتحليل 
البيانـات الحديثة؟

رشاكات  لديهــم  أن  عــى  املتحدثــون  أجمــع  اإلجابــة: 

تعــاون مــع كثــري مــن مراكــز ومعاهــد البحــوث واملنظــامت 
والــوكاالت الدوليــة واإلقليميــة يف مختلــف مجــاالت العمــل 

اإلحصــايئ.
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 الجلسة الرابعة:
االبتكارات يف اإلحصاءات الرسمية
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رئيــس الجلســة: الســيد/ عبــد الهــادي صالــح الشــاوي- مديــر املكتــب الفنــي للجنــة الدامئــة للســكان بجهــاز 

التخطيــط واإلحصــاء

الســيد/ الشــاوي حاصــل عــى درجــة املاجســتري يف إدارة 
االعــامل، واجتــاز بنجــاح برنامــج تنميــة وتطويــر مهــارات 
شــاغي الوظائــف اإلداريــة واإلرشافيــة، وبرنامــج القيــادات 
التابــع ملركــز قطــر للقيــادات. وشــارك الســيد/ عبــد الهــادي 
يف إعــداد كل مــن اســراتيجية التنميــة الوطنيــة االوىل 
)2011-2016( ، والثانيــة )2018-2022(. ويجــدر بالذكر أن الســيد 
الشــاوي قــدم العديــد مــن أوراق العمــل حــول قضايــا 
واملؤمتــرات  النــدوات  مــن  كثــريٍ  يف  والتنميــة  الســكان 

ــة. ــة واإلقليمي املحلي

املدیـر  العـامدي:  نعـامن  رشيفـة  الدكتـورة/  أوالً: 

للدراسـات  الـدويل  الدوحـة  معهـد   – التنفيـذي 

األرسيـة

ــور،  ــد املذك ــا يف املعه ــرًا تنفيذيً ــا مدي ــب عمله إىل جان
هــي عضــو يف عــدد مــن مجالــس اإلدارات والجمعيــات، 

ــايل: ــو الت ــى النح ع

عضو يف لجنة دعم الصحة السلوكیة.ـ 

عضو يف مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخن.ـ 

ــان يف ـ  ــاج اإلدم ــن يف ع ــة املختصی ــو يف مجموع عض
األمــم املتحــدة )غیــر حكومیــة(.

وهــي حاصلــة عــى درجــة املاجســتیر والدكتــوراه مــن 
ــا، ونظمــت عــدة  ــان بربیطانی جامعــة مانشیســر میروبوليت
دورات وورش عمــل تدریبیــة يف مجــال العــاج النفــي 
واألرسي، و قدمــت أوراق عمــل يف عــدة مؤمتــرات دولیــة 
الدراســات  مــن  عــدد  يف  وشــاركت  بتخصصهــا،  تتعلــق 

واألبحــاث، ونــرشت بعضھــا يف مجــات عاملیــة.

عــىل  املبنيــة  العائليــة  السياســات  العــرض:  عنــوان 

القــرار. صنــع  إىل  البيانــات  مــن  األدلــة: 

نبذة مخترصة:

يف بدايــة العــرض، تحدثــت الدكتــورة رشيفــة بصــورة عامــة 
ــى  ــة ع ــات القامئ ــم السياس ــات يف رس ــة البيان ــن أهمي ع
تلــك  تكــون  وحتــى  األرسة.  سياســات  فيهــا  مبــا  األدلــة، 
ــرة، ينبغــي أن تقــوم عــى فهــم  ــة ومؤث السياســات فاعل
ســليم للمشــاكل والقضايــا والســياق الــذي تعمــل فيــه، 
مــام يتطلــب بيانــات ومعلومــات موثوقــة التخــاذ اإلجــراءات 
املناســبة بشــأنها. إال أن تلــك املامرســات تواجــه بعــض 
التحديــات، لعــل أبرزهــا االفتقــار إىل األدلــة املتوفــرة حــول 

قضايــا األرسة وسياســاتها. 

الــدويل  الدوحــة  مبعهــد  للتعريــف  ذلــك  بعــد  انتقلــت 
عضــو  فهــو   بــه.  يقــوم  الــذي  والــدور   ،)DIFI( لــأرسة 
ــًا  ــااًل ملركــز بحــوث يقــدم تحلي مبؤسســة قطــر، ويعتــرب مث

مســتقًا للمســائل املتعلقــة بــاألرسة يف قطــر واملنطقــة 
العربيــة. ويلتــزم املعهــد بالبيانــات والتحليــات مــن أجــل 
ــري  ــكل كب ــهم بش ــث  يس ــة، حي ــات األرسي ــوض بالسياس النه
يف مجــال املامرســات القامئــة عــى األدلــة مــن خــال 
توليــد البيانــات إلثــراء تطويــر السياســات األرسيــة يف قطــر 
ــم  ــى تقيي ــات ع ــي السياس ــاعدة واضع ــة، ومس واملنطق

املشــكات املحليــة، وتنفيــذ حلــول جديــدة.

عــى  القامئــة  بــإدراج املامرســات  قــام املعهــد  وقــد 
يف  األرسة  مجــال  يف  بقــوة  التنفيــذ  وعلــم  األدلــة 
ــات  ــد دراس ــدر املعه ــال، أص ــبيل املث ــى س ــة. فع املنطق
أصيلــة تشــمل التــوازن بــن العمــل واألرسة، وبرامــج األبــوة، 

ورفــاه الطفــل، ومــرض التوحــد، إلــخ.

ومل يقتــرص دور املعهــد عــى قطــر فقــط، بــل تعــداه 
ليشــمل العــامل العــريب كلــه مــن حيــث توفــري البيانــات 
ملســاعدة  العربيــة  األرسة  حــول  الازمــة  والدراســات 
متخــذي القــرار، والعمــل عــى توظيــف النتائــج يف صياغــة 
السياســات مــن خــال إثــراء القاعــدة املعرفيــة حــول األرسة 
ــن  ــذ م ــريف، واألخ ــادل املع ــن التب ــتفادة م ــة، واالس العربي
ــدة  ــى أجن ــة ع ــات االرسي ــع البيان ــة، ووض ــربات العاملي الخ
ــن  ــة دوره م ــد مبامرس ــوم املعه ــام يق ــرار. ك ــذي الق متخ
ــا. ــي يقرحه ــات الت ــق السياس ــذ وتطبي ــة تنفي ــال متابع خ

إنشــاء شــبكة دوليــة مــن الخــرباء يف مواضيــع مختلفــة ـ 
لوضــع سياســات أرسيــة قامئــة عــى األدلــة.

البحــث عــن أفضــل املامرســات يف مجــال السياســات ـ 
األرسيــة. 

األرسيــة ـ  السياســات  حــول  توعويــة  برامــج  اقــراح 
يشــارك أصحــاب املصلحــة ومتخــذو القــرار يف إعدادهــا 

وتقييمهــا. تنفيذهــا  ومتابعــة  وتنفيذهــا 

كــام أشــارت الدكتــورة إىل أن األرسة العربيــة تواجــه تحديــات 
ــرار  ــب الق ــة صاح ــا: حاج ــكها، ومنه ــى متاس ــر ع ــرية تؤث كب
لبيانــات ضخمــة لفهمهــا بشــكل موضوعــي، وتكــون مبنيــة 
عــى األدلــة. كــام أفــادت الدكتــورة بخربتهــا يف مجــال 
اإلرشــاد الزواجــي واإلرشــاد األرسي وأهميتــه يف الحفــاظ 

ــتقرار األرسة.  ــى اس ع

اإلقليمـي   املديـر   - شـبانه  لـؤي   / الدكتـور  ثانيـاً: 

الـدول  للسـكان،  املتحـدة  األمـم  صنـدوق  ملكتـب 

العربيـة.

عــى مــدار العقديــن املاضيــن، شــغل عــدًدا مــن املناصــب 
ــال  ــتوى يف مج ــة املس ــة رفيع ــة والدولي ــة الوطني العام
اإلحصــاءات الرســمية، وتعــداد الســكان، والســكان والتنميــة، 
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والرصــد والتقييــم، وإدارة الربامــج، والرويــج لهــا داخــل 
ــدة،  ــم املتح ــة األم منظوم

اإلحصــاء  يف  الدكتــوراه  درجــة  شــبانة  الســيد/  ويحمــل 
باململكــة  النكســر  جامعــة  مــن  التطبيقــي  االجتامعــي 
املتحــدة، ودرجــة املاجســتري يف اإلحصــاء الريــايض مــن 
مــن  الرياضيــات  يف  وبكالوريــوس  األردنيــة،  الجامعــة 

بغــداد. جامعــة 

الرســمية  اإلحصــاءات  يف  التحــوالت  العــرض:  عنــوان 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تتمحــور 

حــول االنســان

نبذة مخترصة:

ابتــدأ الدكتــور لــؤي عرضــه بالســؤال التــايل وهــو: إىل 
ــاول  ــا تح ــو م ــة؟ وه ــن التنمي ــاس م ــتفيد الن ــدى يس أي م
جعــل  خــال  مــن  عاجــه  املســتدامة  التنميــة  أهــداف 
ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــا. إن "أه ــور تركيزه ــان مح اإلنس
املتمحــورة حــول االنســان" هــي مصطلــح يســتند إىل فكــرة 
وجــود النــاس يف صميــم خطــة التنميــة، حيــث تــم تصميــم 
ــة  ــز؛ اقتصادي ــة ركائ ــول ثاث ــتدامة ح ــة املس ــداف التنمي أه
واجتامعيــة وبيئيــة. ويتــم تعميــم الديناميــات الســكانية 
عــرب 14 هدفًــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وتقــدم 
ــرز يف  ــدم املح ــاس التق ــا لقي ــؤرًشا مركبً ــة م ــذه الورق ه
التنميــة الســكانية كأداة قيــاس مــري، وتحليــل السياســات 
لتحديــد الثغــرات واألولويــات التــي قــد تتخذهــا البلــدان 
لضــامن أن يكــون النــاس يف صميــم تنفيــذ أهــداف التنميــة 
"أهــداف  أن  املفاهيمــي  اإلطــار  ويفــرض  املســتدامة. 
التنميــة املســتدامة التــي تتمحــور حــول النــاس" تعنــي أن 
النــاس هــم يف صميــم تنفيــذ أهــداف التنمية املســتدامة، 
ــداف التنميــة  ــم الهــدف، وأن نجــاح تحقيــق أه وأنهــم ه
املســتدامة يقــاس بالتأثــري اإليجــايب عــى رفاهيــة النــاس، 
وليــس مــن خــال قيــاس النمــو االقتصــادي الــذي قــد 
يخفــي مشــاكل اجتامعيــة، مثــل عــدم املســاواة، والتوزيــع 

ــروات. ــادل لل ــري الع غ

ــم  ــوة يف األم ــت الدع ــر 2014 مت ــن تقري ــداًء م ــك ابت وكذل
كل  بــن  مشــركًا  الســكان  موضــوع  جعــل  إىل  املتحــدة 
مواضيــع التنميــة. واالنتقــال باملوضــوع مــن مــا تقدمــه 
ــة  ــتفادتهم الفعلي ــات إىل اس ــن  الخدم ــراد م ــة  لأف الدول
مــن  هــذه الخدمــات،  أي مــدى  متتعهــم بحقوقهــم. كــام 
أشــار إىل أنــه منــذ عــام 1990 إىل عــام 2015 فــإن األغنيــاء 
ازدادوا غنــى، كــام ازداد الفقــراء فقــرًا، حيــث أن النظــام 
اإلحصــايئ مل يتنبــأ باألزمــة االقتصاديــة التــي تــرضب العــامل.

وحــول ســؤال عــن دمــج البعــد الــدويل يف أجنــدة التنميــة 
وميكــن  رضوري،  ذلــك  بــأن  الدكتــور  أفــاد  املســتدامة، 

ــتقبا. ــه مس ــري في التفك

ثالثـاً: الدكتـور/ يـوراي ريـكان - مديـر شـعبة اإلحصاء 

يف لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة واالجتامعيـة 

آسـيا لغريب 

عمــل الدكتــور يــوراي ســابًقا يف العديــد مــن املناصــب يف 
لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا عــى املواضيــع 
اإلحصائيــة املختلفــة، مبــا يف ذلــك إحصــاءات االقتصــاد 
وإحصــاءات  واملســاكن،  الســكان  وتعــدادات  الــكي، 
البنيــة  عــى  لعملــه  الرئيــي  الركيــز  وكان  الهجــرة. 
التحتيــة اإلحصائيــة، مبــا يف ذلــك البيانــات ومنــاذج البيانــات 
التعريفيــة ونوعيــة البيانــات، و الدكتــور يــوراي حاصــل عــى 

درجــة الدكتــوراه يف اإلحصــاء الريــايض.

الدكتور/ إسـامعيل لبَّد - دميغرايف/إحصايئ، شعبة 

اإلحصـاء بلجنـة األمـم املتحـدة للشـؤون االقتصادية 

واالجتامعية لغريب اسـيا )االسـكوا(

والبحثـي  االحصـايئ  املجـال  يف  يعمـل  لبـد  إسـامعيل  د. 
منـذ أكـر مـن عرشيـن عامـاً يف مؤسسـات األمـم املتحـدة 
املـدين  املجتمـع  ومؤسسـات  الحكوميـة  واملؤسسـات 
واملجـال األكادميـي. وقـد حصـل عـى درجة الدكتـوراه يف 
التطبيقـي  اإلحصـاء  يف  واملاجسـتري  الدميغرافيـا  علـوم 
مـن مدرسـة الدراسـات العليـا للعلـوم االجتامعيـة بباريـس 

باريـس.  رشق  وجامعـة 

التحـق بالعمـل مبنظمـة األمم املتحـدة عـام 1999، ويعمل 
منـذ العـام 2008 يف إدارة اإلحصـاء يف: اللجنـة االقتصادية 
اإلحصـاءات  مجـال  يف  )االسـكوا(  آسـيا  لغـرب  واالجتامعيـة 
الدميغرافيـة واالجتامعيـة، ويعمـل منسـًقا لفريـق العمـل 
العريب لتعدادات السـكان واملسـاكن، وكذلـك يقوم بتقديم 
العـون الفنـي للبلـدان يف املجـاالت اإلحصائيـة ذات الصلـة 
متضمنـة االسـراتيجيات اإلحصائيـة للمراكز الوطنيـة لإلحصاء.

ــال  ــا يف مج ــكار والتكنولوجي ــاق االبت ــرض: آف ــوان الع عن

ــة. ــدول العربي ــمية يف ال ــاءات الرس اإلحص

نبذة مخترصة:

اســتهل املتحــدث العــرض بالركيــز عــى أهميــة التكنولوجيا 
يف  املكانيــة  الجغرافيــة  البيانــات  فيهــا  مبــا  الجديــدة، 
ــار  ــة. وأش ــدان العربي ــمية يف البل ــاءات الرس ــث اإلحص تحدي
اىل أن النتائــج املذكــورة يف العــرض هــي نتائــج االســتبيان 
الــذي أعدتــه شــعبة اإلحصــاءات يف لجنــة األمــم املتحــدة 
االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا( حــول تجــارب 
منهجيــات  اســتخدام  يف  العربيــة  الــدول  ومامرســات 

ــة.  ــات اإلحصائي ــرش البيان ــة ون ــا املكاني ــات الجغرافي وتقني

وذكــر الدكتــور يــواري بــأن االســتبيان أرســل إىل جميــع 
الــدول العربيــة البالــغ عددهــا 22 دولة يف أغســطس 2018، 

ــر 2018. ــة أكتوب ــة بنهاي ــن 16 دول ــردود م ــتام ال ــم اس وت

وعــى ضــوء النتائــج، تــم تحديــد مجموعــة مــن املنهجيــات 
ــات لدعــم تعــدادات الســكان واملســاكن واألنشــطة  والتقني
ــة  ــة تحتي ــاء بني ــية إلرس ــد األركان األساس ــة، وتحدي اإلحصائي
وأن  خاصــة  املكانيــة،  الجغرافيــة  للمعلومــات  إحصائيــة 
عــى  الــدول  تحــرص  بــأن  أوصــت  قــد  املتحــدة  األمــم 
ــة  ــذ الجول ــق من ــذي تحق ــي ال ــدم التكنولوج ــة التق مواكب
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الســابقة للتعــدادات، ال ســيام يف مجــال نظــم املعلومــات 
الجغرافيــة لجولــة 2020. 

ويرتبــط التقريــر ارتباطًــا مبــارًشا "بتوافــق بــريوت" حــول 
ــة  ــتدامة يف املنطق ــة املس ــل التنمي ــن أج ــا م التكنولوجي
الــدورة  يف  األعضــاء  الــدول  اعتمدتــه  الــذي  العربيــة 
ــة اإلســكوا التــي عقــدت يف بــريوت  ــة الثاثــن للجن الوزاري
ــى رضورة  ــريوت" ع ــق ب ــد "تواف ــث أك ــو 2018، حي يف يوني
ــا  ــل التكنولوجي ــات يف نق ــل املامرس ــربات وأفض ــادل الخ تب
عرضــت  وقــد  املســتدامة.  التنميــة  أجــل  مــن  وتكييفهــا 
النقــاط الرئيســية لهــذا التقريــر عــى اللجنــة اإلحصائيــة 
يف اإلســكوا يف دورتهــا الثالثــة عــرشة إلعطــاء ملحــة 
عــن التقنيــات الناشــئة املســتخدمة يف دعــم األنشــطة 
ــن  ــاش ع ــاق نق ــا إىل إط ــر أيًض ــعى التقري ــة. ويس اإلحصائي
أنشــطة التعــاون الفنــي التــي قــد تحتــاج إليهــا الــدول 

األعضــاء لدمــج تلــك التقنيــات يف عملياتهــا اإلحصائيــة.

اإلســكوا  بلجنــة  اإلحصــاء  شــعبة  أن  إىل  العــرض  وأشــار 
االســتخدام  تعزيــز  يف  تنســيقي  دور  لعــب  إىل  تهــدف 
االســراتيجي لتكنولوجيــا الجغرافيــا املكانيــة، وغريهــا مــن 
التكنولوجيــات االبتكاريــة لدعــم الُنظــم اإلحصائيــة، والدعــوة 
إىل اعتامدهــا وتنفيذهــا وفقــاً لتوصيــات األمــم املتحــدة، 

ــار. ــاء يف االعتب ــدول األعض ــة لل ــروف الوطني ــذ الظ ــع أخ م

رابعـاً: السـيد/ محمـد عفانـة - أخصايئ حلـول، رشكة 

مايكروسوفت 

مؤسســات  مــع  رشاكــة  بنــاء  أجــل  مــن  بشــغف  عمــل 
متعــددة مــن صناعــات وقطاعــات مختلفــة لوضــع أســس 
اعتــامد  عجلــة  ودفــع  االصطناعــي  الــذكاء  اســراتيجيات 
وتبنــي التقنيــات واالبتــكارات الثوريــة مبــا يحقــق صالــح 
ــة  ــرش املاضي ــنوات الع ــدار الس ــى م ــل ع ــام عم ــل. ك العم
ــة يف  ــة ورشكات متخصص ــول التقني ــع رشكات توفــري الحل م
دمــج النظــم ومؤسســات حكوميــة ورشكات القطــاع الخــاص 
مــن أجــل إيجــاد حلــول تقنيــة تتعلــق بــذكاء األعــامل والــذكاء 
االصطناعــي وتحديــث التطبيقــات لتحقيــق رؤيــة التحــول 

الرقمــي لعمائنــا ورشكائنــا.

عنوان العرض: الذكاء االصطناعي لالستكشاف املعريف.

نبذة مخترصة: 

طــرح محمــد عفانــة الســؤال عــن كيفيــة االســتفادة مــن 
البيانــات املتنوعــة املتوفــرة اليــوم مــن صــور ونصــوص 
االصطناعــي  الــذكاء  برامــج  بــأن  وأجــاب  وفيديوهــات؟ 
متكــن مــن ذلــك، حيــث توفــر إمكانيــة التعامــل الســهل 
الرســائل  مثــل  املهيكلــة،  غــري  البيانــات  مــع  والرسيــع 
والصــور،  والفيديوهــات،  الصوتيــة  واملســامع  الربيديــة، 
وجعلهــا قابلــة للعــاج مــن حيــث البحــث والنســخ والتصنيــف 
والرتيــب. وقــدم منوذًجــا مــن بعــض الربمجيــات التــي ميكــن 
اســتخدامها لهــذا الغــرض. كــام أبــدى اســتعداد رشكتــه 
الــذي  املجــال  هــذا  يف  املحتاجــة  الجهــات  ملســاعدة 
ــرب  ــض ع ــا ببع ــزة وارتباطه ــور األجه ــع تط ــه م ــزداد أهميت ت
شــبكات تتوســع وتنتــرش يوًمــا بعــد يــوم. ويبقــى موضــوع 
ــال،  ــذا املج ــارزة يف ه ــات الب ــد التحدي ــرباين أح ــن الس األم
حيــث أن الشــبكات كلــام توســعت زادت هشاشــتها األمنيــة.

يف  هائــل  منــو  حــدث  املــايض،  العقــد  مــدى  وعــى 
بشــكل  البيانــات  تســتخدم  التــي  والخدمــات  التطبيقــات 
ــة  ــة متنوع ــن مجموع ــات م ــاء البيان ــم إنش ــث يت ــف، حي مكث
مــن مصــادر الحافــة، مثــل األجهــزة واملتصفحــات والخوادم، 
، والوثائــق   PDFالقامئــة بصيغــة باإلضافــة إىل امللفــات 
املكتوبــة بخــط اليــد، والصــور، والنــامذج املمســوحة ضوئيـًـا، 
إلــخ ... مــام يجعــل مــن الصعــب تجميــع األفــكار والتعبــري 
االصطناعــي  للــذكاء  ميكــن  كيــف  كذلــك  وعــرض  عنهــا. 
لاستكشــاف املعــريف أن يســاعد يف البحــث عــن البيانــات، 

ويدعــم القــرارات التــي تعتمــد عــى البيانــات.

وأشــار املتحــدث إىل أنــه عمــل عــى مــدار الســنوات العرش 
ورشكات  التقنيــة،  الحلــول  توفــري  رشكات  مــع  املاضيــة 
متخصصــة يف دمــج النظــم، ومؤسســات حكوميــة، ورشكات 
القطــاع الخــاص مــن أجــل إيجــاد حلــول تقنيــة تخــص ذكاء 
األعــامل والــذكاء االصطناعــي، وتحديــث التطبيقــات لتحقيــق 

ــرشكاء. ــاء  وال ــي للعم ــول الرقم ــة التح رؤي
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رئيس الجلسة: السيد/ محمد سعيد املهندي - مدير إدارة اإلحصاءات بجهاز التخطيط واإلحصاء. 

بالجهــاز  بالعمــل  املهنــدي  محمــد  الســيد/  التحــق 
باحــث  بوظيفــة   1986 عــام  يف  لإلحصــاء  املركــزي 
وخــال  االقتصاديــة.  اإلحصــاءات  قســم  يف  إحصــايئ 
فــرة عملــه تــدرج يف الســلم الوظيفــي ليشــغل  عــدة 
مــن  بــكل  اإلحصائيــة  املجــاالت  يف  قياديــة  وظائــف 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، ووزارة التخطيــط التنمــوي 
واإلحصــاء، توجــت أخــرياً بتعيينــه مديــرًا إلدارة اإلحصــاءات 

.2018 عــام  واإلحصــاء  التخطيــط  بجهــاز 

الســيد/ محمــد املهنــدي حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس 
يف  العــايل  والدبلــوم   ،1986 عــام  قطــر  جامعــة  مــن 
التخطيــط العمــراين مــن ذات الجامعــة عــام 1994. كــام 
يتمتــع الســيد/ املهنــدي بخــربات كبــرية يف مجــال العمــل 
و  الدراســات  مــن  العديــد  يف  شــارك  حيــث  اإلحصــايئ، 
املســوح والتعــدادات الســكانية مــن قبيــل تعــداد 1997، 
ــد  ــاركته يف العدي ــن مش ــاً ع ــدادي 2010 و 2015، فض وتع
الدوليــة  واملؤمتــرات  واالجتامعــات  الفنيــة  اللجــان   مــن 

واملحليــة املعنيــة باإلحصــاء والتخطيــط.

يف مســتهل الجلســة، قــدم الســيد/ محمــد املهنــدي 
منهــم  كل  خــربات  معــدداً  باملتحدثــن،  موجــزاً  تعريفــاً 
التــي  باملوضوعــات  املتعلقــة  والعمليــة  العلميــة 
ســيتحدثون عنهــا، ومــن ثــم أفســح املجــال للمتحــدث األول.

أوالً: السـيد/ أتيـال هانسـيوجلو: رئيـس وحـدة جمـع 

مقـر  يف  والتحليـالت  البيانـات  قسـم  البيانـات، 

نيسـيف ليو ا

بصفتــه املنســق العاملــي لربنامــج املســوح العنقوديــة 
منــذ  اليونيســف  تدعمــه  الــذي  املــؤرشات  متعــددة 
الفنــي  الدعــم  وتقديــم  بتنســيق  قــام   ،2004 عــام 
لتنفيــذ أكــر مــن 150 مســًحا عنقوديًــا متعــدد املــؤرشات 
عمــل  ورشــة   60 مــن  أكــر  نظــم  كــام  العــامل.  حــول 
ــددة  ــة متع ــوح العنقودي ــول املس ــة ح ــة وعاملي إقليمي
املــؤرشات. وخــال هــذا الوقــت، تطــور برنامــج املســوح 
نظــام دعــم  ليصبــح  العنقوديــة متعــددة املــؤرشات 
تقنــي شــامل، ومنصــة لتطويــر أدوات جديــدة وابتــكارات 
للقيــاس الســتخدامها يف مســح األرس املعيشــية؛ ومتت 
إقامــة رشاكات رئيســية مــع برامــج املســح األخــرى. وقام 
الســيد/ هانســيوجلو بتمثيــل اليونيســف يف الربامــج 
املــؤرشات  ورصــد  لتطويــر  الــوكاالت  بــن  املشــركة 
وتصنيفهــا.  املســتدامة  التنميــة  ألهــداف  العامليــة 
وتصنيــف  املســح،  منهجيــة  خربتــه  مجــاالت  وتشــمل 
جــودة  وتقييــم  األطفــال،  وفيــات  وتحليــل  البيانــات، 

البيانــات. 

التنميــة  أهــداف  عــرص  يف  "االبتــكار  العــرض:  عنــوان 

املســتدامة: حالــة برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة 

املــؤرشات"

نبذة مخترصة:

ــأة  ــيوجلو نش ــيد/ هانس ــتعرض الس ــرض، اس ــة الع يف بداي
  )MICS(" برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة املــؤرشات"
وأهميتــه، ذاكــراً بأنــه، منــذ نشــأته يف منتصف التســعينيات، 
أصبــح الربنامــج أكــرب مصــدر للبيانــات اإلحصائيــة الصحيحــة 
والقابلــة للمقارنــة دوليًــا بشــأن األطفــال حــول العــامل. 
ــن  ــة )2017-2020( م ــة السادس ــذ الجول ــا تنفي ــري حاليً ويج
ــن  ــر م ــن أك ــاء م ــع االنته ــوح، ويتوق ــن املس ــوع م ــذا الن ه
75 مســًحا يف البلــدان ذات جميــع مســتويات الدخــل يف 

ــام 2020. ــة ع ــول نهاي ــامل بحل ــاء الع ــف أنح مختل

أهميــة  إىل  املتحــدث  تطــرق  الســياق،  ذات  ويف 
ــب دوًرا  ــت تلع ــا ال زال ــاً بأنه ــية مبين ــوح األرس املعيش مس
محوريًــا يف عــرص أهــداف التنميــة املســتدامة، حيــث 
ــداف  ــؤرشات أه ــض م ــري  بع ــوح بتوف ــذه املس ــرد ه تتف
التنميــة املســتدامة التــي ال ميكــن الحصــول عليهــا مــن 
أي مصــادر أخــرى، والتــي ميكــن مــن خالهــا تصنيــف 
الطبقــات االجتامعيــة والدميوغرافيــة، مــام يخــدم شــعار 
 ."No One Left Behind ــب ــن الرك ــد ع ــف أح ــى ال يتخل "حت

وأشــار املتحــدث إىل أنــه نظــراً ألهميــة هــذه املســوح 
واعتــامد النظــم اإلحصائيــة عليهــا لتوليــد إحصــاءات رســمية، 
ــاج إىل تحويــل وتحديــث مبــا  ــأن مامرســاتها تحت ــاً ب ــات جلي ب
ــة  ــداف التنمي ــة أه ــن خط ــدًءا م ــكارات، ب ــع االبت ــامىش م يت

املســتدامة.

وتطــرق املتحــدث إىل الجهــود املبذولــة لتطويــر منهجيــة 
شــملت  حيــث  املــؤرشات"  متعــدد  العنقــودي  "املســح 
توســيع املحتــوى بإضافــة مجموعــة أوســع مــن مــؤرشات 
أهــداف التنميــة املســتدامة، مــن خــال االضطــاع بعمــل 
منهجــي البتــكار أدوات قيــاس جديــدة، واستكشــاف مناطــق 
جديــدة لتوليــد بيانــات مل تكــن يف الســابق مــن ضمــن 
مــوارد مســوح األرس املعيشــية. ويتــم حاليًــا اســتخدام 
العديــد مــن األســاليب املبتكــرة لتحســن إمكانيــة الوصــول 
حيــث  املناســب،  الوقــت  يف   MICS وتقاريــر  بيانــات  إىل 
ــات جديــدة لتوســيع منهجيــة مســح األرس  ــم إدخــال تقني يت
املعيشــية، وتوليــد بيانــات عاليــة التواتــر، باإلضافــة إىل 
الربــط بأنــواع أخــرى مــن البيانــات. وإن مــا تــم مــن إصاحــات 
ــة  ــاح إمكاني ــات أت ــذ العين ــتبيانات وأدوات أخ ــرية يف االس كب
تصنيــف املــؤرشات بشــكل أكــر فعاليــة وتنوًعــا، مــع الحفاظ 
ــا.  ــم به ــن التحك ــتويات ميك ــد مس ــات عن ــام العين ــى أحج ع
مــن  مختلفــة  منــاذج  اعتــامد  الجاريــة  الجهــود  وتشــمل 
املســوح وتصميــم العينــات للســامح بجمــع املزيــد مــن 
البيانــات دون الوطنيــة، مبــا يف ذلــك يف حــاالت الطــوارئ 

ــوارئ. ــد الط ــا بع وم

ثانيـاً: السـيد/  حريـر ونيـس - أخصـايئ رصـد وبحـوث، 

املكتـب اإلقليمـي لليونيسـف يف الـرشق األوسـط

رصــد  أخصــايئ  منصــب  ونيــس  حريــر  الســيد/  يشــغل 
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وبحــوث إقليمــي، ومنســق برنامــج املســوح العنقوديــة 
اإلقليمــي  املكتــب  يف   )MICS( املــؤرشات  متعــددة 
أفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق  يف  لليونيســف 
تــوىل   ،2016 عــام  ومنــذ  األردن.  عــاَمن،  يف   )MENA(
مهمــة تنســيق وتقديــم الدعــم الفنــي لتنفيــذ املســح 
ولبنــان،  ُعــامن،  يف  املــؤرشات  متعــدد  العنقــودي 
وفلســطن، والعــراق، وتونــس، والجزائــر، والســودان، 
ــات  ــوث والتحلي ــف البح ــه مل ــى تولي ــاوة ع ــن، ع واليم
اإلقليميــة حــول القضايــا التــي تؤثــر عــى حقــوق الطفــل 
ــة  ــتنرية باألدل ــود مس ــع جه ــل دف ــن أج ــة م يف املنطق
الطفــل. وتشــمل مجــاالت خربتــه  للدفــاع عــن حقــوق 
ــل  ــات، وتحلي ــذ العين ــح، وأخ ــة املس ــاءات، ومنهجي اإلحص

البيانــات، وأســاليب البحــث.

التنميــة  أهــداف  عــرص  يف  االبتــكار  العــرض:  عنــوان 

املســتدامة: حالــة برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة 

املــؤرشات.

اســتهل املتحــدث العــرض بالركيــز عــى فــرة مــؤرشات 
التنميــة املســتدامة، مســتحرضاً يف ذلــك تجربــة املســوح 
العنقوديــة متعــددة املــؤرشات، حيــث بــدأ تنفيــذ هــذه 
ــا 323  ــري خاله ــذ 1995، أُج ــاً، أي من ــل 24 عام ــوح قب املس

ــامل. ــول الع ــة ح ــملت 116 دول ــحاً ش مس

 ويف هذا اإلطار، أشار العرض إىل التايل:

تـــم إجـــراء تلـــك املســـوح بواســـطة الحكومـــات،  ■
بالتعـــاون مع منظمـــة "اليونيســـيف"، وقـــد قامت 
باإلجراءات  الـــدول  بتلـــك  الوطنية  مكاتـــب اإلحصـــاء 
التنفيذيـــة الفعليـــة لتلـــك املســـوح تحـــت إرشاف 

حكوماتها. مـــن  مبـــارش 

قامت اليونيســـيف بتوفـــري األدوات الازمة، وتقديم  ■
الدعـــم الفنـــي يف كل مراحل تنفيذ تلك املســـوح، 

اإلقليمية. العمـــل  ورش  وتنظيم 

تعترب مســـوح األرسة مصدراً أساســـياً ملتابعة تحقق  ■
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وذلك مـــن خال 80 
مؤرشاً يغطي )13هدفـــاً و58 غايـــة( تتعلق بالصحة 
والنـــوع والتعليم والفقـــر والجوع والعمـــل والعدل. 

العنقوديـــة متعـــددة املؤرشات  ■ غطـــت املســـوح 
21 مـــؤرشاً مـــن أصـــل 60 مـــؤرشاً ألهـــداف التنمية 

الثالثة. لألفيـــة  املســـتدامة 

منـــذ 2009، تعكـــف املســـوح العنقوديـــة متعددة  ■
املؤرشات مـــن خال البحـــث والتحليل عـــى تطوير 

جديدة. مـــؤرشات 

تتيـــح اســـراتيجيات العينـــة للمســـوح العنقوديـــة  ■
متعـــددة املـــؤرشات الفرصـــة إلنتاج بيانـــات دقيقة 

التفصيـــل عـــن املجموعـــات الهشـــة أو الضعيفة.

إن اســـتخدام التكنولوجيـــا يف املســـوح العنقوديـــة  ■
متعددة املؤرشات ساعد يف تحســـن جودة البيانات، 
ويف ســـهولة الحصول عليهـــا وتحليلهـــا، إىل جانب 

التقرير. الجـــداول ونتائـــج  التوقيت املناســـب إلصدار 

متعـــددة  ■ العنقوديـــة  املســـوح  بيانـــات  ربـــط  إن 
املـــؤرشات بالبيانـــات اإلداريـــة للنظـــم اإلحصائيـــة 
الوطنيـــة سيســـاعد كثـــرياً عـــى جـــودة تحليـــل البيانات.

واختتم العرض باإلشارة للنقاط التالية:

 ميكن الدخـــول إىل بيانـــات مؤرشات أهـــداف التنمية  ■
التنميـــة  أهـــداف  جانـــب  إىل   2030 املســـتدامة 
املســـتدامة الوطنية وتحليلها بكل ســـهولة، وتكرارها 

مـــع برامـــج أخرى.

ألول مـــرة ســـوف تتمكن كثـــري من الـــدول مـــن إنتاج  ■
بيانـــات عن املـــؤرشات الرئيســـة.

ســـوف تتوفر  تصنيفات جديـــدة للبيانات تتيـــح الفرصة  ■
املجموعـــات  وتوجهـــات  لســـلوك  أفضـــل  لفهـــم 

. لضعيفة ا

الرسعة يف تســـليم البيانات وبوتـــرية أعى لواضعي  ■
السياسات.

إدارة  مديـر   - املهـدي  صالـح  نـارص  السـيد/  ثالثـاً: 

مديـر  اإلحصائيـة،  واألسـاليب  واملسـوح  التعـدادات 

التعـداد العام للسـكان واملسـاكن واملنشـآت 2020

مديـر  وظيفـة  حاليًـا  املهـدي  صالـح  نـارص  السـيد/  يشـغل 
اإلحصائيـة  واألسـاليب  األرسيـة  واملسـوح  التعـدادات  إدارة 
تـدرج  وقـد   . قطـر  بدولـة  واإلحصـاء  التخطيـط  جهـاز  يف 
مـن  العديـد  يف  الوظيفـي  السـلم  يف  املهـدي  السـيد 
املناصـب الفنيـة واإلداريـة، حتـى وصولـه إىل درجـة خبـري 
التـي  لـإلدارة  مديـراً  وبالتـايل  الرسـمية،  اإلحصـاءات  يف 
يقودهـا حاليًـا، باإلضافـة إىل كونـه مديـراً ملـرشوع تعـداد 
السـكان واملسـاكن واملنشـآت لعام 2020. ونفذ العديد من 
املسـوح األرسيـة املتخصصـة يف مجـال القـوى العاملـة، 
مهمـة  تـوىل  ،كـام  والرياضـة  العمـل،  وسـوق  والصحـة، 
 ،2010 لعـام  واملنشـآت  واملسـاكن  السـكان  تعـداد  إدارة 
مـن  العديـد  يف  واشـرك   .2015 لعـام  املبسـط  والتعـداد 
اجتامعـات الخـرباء، وورش العمـل والـدورات التدريبيـة يف 
مجـال اإلحصـاءات الرسـمية، ودورات اللجنـة اإلحصائية لأمم 
املتحـدة،  كـام أسـهم يف إعـداد العديـد مـن األدلـة الفنية 
حاصـل  املهـدي  والسـيد  األرسيـة.  واملسـوح  للتعـدادات 
عـام  والتخطيـط  الجغرافيـا  يف  البكالوريـوس  درجـة  عـى 
1987، وعـى الدبلـوم العـايل يف التخطيـط العمراين عام 

1994 مـن جامعـة قطـر .
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البيانــات  ومصــادر   2020 تعــداد  دور  العــرض:  عنــوان 

الجديــدة يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنمية املســتدامة 

ــر. ــة قط يف دول

نبذة مخترصة:

ــن  ــدد م ــى ع ــوء ع ــليط الض ــرض بتس ــدث الع ــتهل املتح اس
الجوانــب املهمــة الخاصــة بآليــات وأهــداف تحديــث النظــام 
اإلحصــايئ بدولــة قطــر، الســيام التعــدادات ومصــادر البيانات 
التنميــة  أجنــدة  أهــداف  الجديــدة، ودورهــا يف تحقيــق 

ــر. ــة قط ــة يف دول الوطني

تنــاول بعدهــا تجربــة دولــة قطــر يف تنفيــذ التعــدادات 
ومــدى   )2015  –  2010  –  2004  –  1997  –  1986( الســابقة 
االســتفادة مــن التكنولوجيــا يف عمليــات التنفيــذ، مركــزاً 
ــث  ــتخدامها، حي ــم اس ــي ت ــة الت ــات التكنولوجي ــى التقني ع
اعتمــدت جميــع التعــدادات الســابقة لتعــداد 2010 عــى 
الطــرق التقليديــة يف تنفيــذ التعــدادات. وقــد متيــز تعــداد 
2010 باســتخدام واســع للوســائل والتقنيــات التكنولوجيــة 
الحديثــة يف جميــع مراحــل التعــداد، وتــم االعتــامد عليهــا 
بشــكل أكــرب وأوســع يف تنفيــذ تعــداد 2015. ويف مجــال 
ــارة إىل أن  ــت اإلش ــات، مت ــدة للبيان ــادر جدي ــن مص ــث ع البح
الســجات اإلداريــة مبختلفهــا )الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة، 
وحتــى الخاصــة( تعتــرب  مصــدراً جديــداً للبيانــات التــي ميكــن 
ــتفادة منهــا يف إعــداد الدراســات وخطــط  جمعهــا واالس

ــة.  ــتدامة بالدول ــة املس التنمي

وتحــدث الســيد/ نــارص املهــدي بعــد ذلــك موضحــاً دور 
البيانــات الجديــدة يف تحقيــق  العــام ومصــادر  التعــداد 
أهــداف التنميــة املســتدامة، ومميــزات الســجات وقواعــد 
البيانــات بالدوائــر واملؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكومية 
وخطــط  الدراســات  إعــداد  يف  تســاهم  التــي  والخاصــة 

التنميــة املســتدامة بالدولــة. 

كــام تنــاول العــرض مــرشوع الربــط اإللكــروين الــذي ينفــذه 
جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بالرشاكــة مــع الجهــات الحكوميــة 
ــة  ــايئ يف دول ــام اإلحص ــث النظ ــة، ودوره يف تحدي بالدول
الســابقة.  التعــدادات  يف  اســتخدامه  وتجربــة  قطــر، 
ــة يف  ــة املتبع ــارص  املنهجي ــيد/ ن ــه، رشح الس ــن خال وم
اإلداريــة  الســجات  عــى  باالعتــامد   2020 تعــداد  تنفيــذ 
ربــط  خــال  مــن  بالدولــة  املختلفــة  الحكوميــة  للدوائــر 
ــر،  ــك الدوائ ــة بتل ــجات اإلداري ــع الس ــامل لجمي ــروين ش إلك
ــاكن  ــكان واملس ــات الس ــزي لبيان ــجل مرك ــن س ــدف تكوي به
واملنشــآت، ذي جــودة عاليــة، وتغطيــة أشــمل، ومتصــل 
بنظــام للتحديــث املســتمر لتلــك البيانــات بشــكل آين، بحيــث 
ميكــن االســتغناء نهائيــاً عــن تنفيــذ التعــدادات مســتقباً، 
ــدة  ــة زر واح ــداد بضغط ــات التع ــع بيان ــى جمي ــول ع والحص

يف أي وقــت وبجــودة عاليــة.

ــام  ــداد الع ــرشوع التع ــدي أن م ــارص امله ــيد/ ن ــرى الس وي
للســكان واملســاكن واملنشــآت  2020 مــن أهــم املشــاريع 
اإلحصائيــة لــدى جهــاز التخطيــط واإلحصــاء، حيــث ســيتم 
تنفيــذ التعــداد بشــكل أســايس اعتــامًدا عــى الســجات 

والتــي  بالدولــة،  الحكوميــة  الجهــات  ملختلــف  اإلداريــة 
ــة  ــرب مبثاب ــداد. ويعت ــات التع ــة لبيان ــات املصدري ــل الجه متث
نقلــة نوعيــة يف إجــراء التعــدادات، وهــذا مــا يتــامىش 
ــى  ــدان ع ــث البل ــي تح ــة الت ــة الدولي ــة االحصائي ــع التنمي م
اإلحصائيــة،  العمليــات  يف  اإلداريــة  الســجات  اســتخدام 

وإنتــاج املــؤرشات والبيانــات اإلحصائيــة بصفــة آنيــة.

واختتــم العــرض بتوضيــح أهــداف تعــداد 2020، والتــي مــن 
أبرزهــا: 

تكوين ســـجل مركـــزي لبيانات الســـكان واملســـاكن  ■
واملنشـــآت، ذي جـــودة عاليـــة، وتغطيـــة أشـــمل، 
ومتصـــل بنظـــام للتحديث املســـتمر لتلـــك البيانات 

بشـــكل آين.

ربـــط الســـجات اإلداريـــة املتوفـــرة يف الجهـــات  ■
الحكوميـــة وشـــبه الحكومية وفـــق منهجية تعمل 

عـــى ضبط الجـــودة .

ولضــامن نجــاح هــذا التعــداد التســجيي، يؤكــد الســيد/ نــارص 
حتميــة إجــراء املزيــد مــن التقييــامت لتحديــد مــدى صاحيــة 
الســجات اإلداريــة املتاحــة إحصائيــاً لاســتخدام يف مراحــل 
والتحليــل  االختبــار  برامــج  إجــراء  اىل  باإلضافــة  التعــداد، 

ــات. ــم املعلوم ــة بنظ ــة الخاص ــم اإللكروني ــي للنظ الفن

ميدينـا  دي  دييـز  رافائيـل  كارلـوس  السـيد/  رابعـاً: 

اإلحصـاءات،  إدارة  ومديـر  أول،  إحصـايئ   - سـواريز 

الدوليـة. العمـل  منظمـة 

تخــرج الســيد/ رافائيــل دييــز يف مجــال االقتصــاد واإلحصــاء، 
وحصــل عــى درجــة املاجســتري يف االقتصــاد واالقتصــاد 
ــة  ــواي(، ودرج ــة )أوروج ــة الجمهوري ــن جامع ــايس م القي
الدكتــوراه يف اإلحصــاء واالقتصــاد القيــايس مــن مركــز 

البلــدان األمريكيــة للتعليــم اإلحصــايئ يف تشــيي. 

وبعــد أن أمــى 18 عاًمــا يف العمــل باملكتــب الوطنــي 
ــم  ــر لقس ــي ومدي ــار فن ــواي كمستش ــاء يف أوروج لإلحص
مســوح األرس املعيشــية، التحــق رافائيــل يف عــام 1986 
البحــر  ومنطقــة  الاتينيــة  ألمريــكا  االقتصاديــة  باللجنــة 
ــل.  ــواق العم ــي ألس ــار اإلقليم ــب املستش ــي مبنص الكاريب
ومنــذ عــام 2003 تــدرج يف عــدة مناصــب يف منظــامت 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــق مبنظم ــث التح ــة، حي ــة وإقليمي دولي
2007، تــم  كخبــري اقتصــادي أول يف جنيــف. ويف عــام 
البحــر  الاتينيــة ومنطقــة  تعيينــه مستشــاًرا أول ألمريــكا 
ــن  ــري اإلحصائي ــه كب ــم تعيين ــام 2009، ت ــي. ويف ع الكاريب
يف  مؤخــرًا  إنشــاؤها  تــم  التــي  اإلحصــاء  إدارة  ومديــر 
وقــد  بســويرسا.  جنيــف  يف  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
ــرباء  ــن لخ ــن الدولي ــام للمؤمتري ــن الع ــب األم ــغل منص ش
إحصاءات العمــل التاســع عــرش والعرشيــن يف عامــي 2013 

و 2018 عــى التــوايل.
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عنــوان العــرض:  آخــر املســتجدات يف إحصــاءات العاملــة 

ومســتقبل العمــل.

نبذة مخترصة:

إحصــاءات  مجــال  يف  املســتجدات  آخــر  العــرض  لخــص 
العاملــة يف ظــل عــامل العمــل املتغــري، ال ســيام التعريــف 
بآخــر القــرارات الرئيســية الصــادرة عــن املؤمتــر الــدويل 
لخــرباء إحصــاءات العمــل يف عامــي 2013 و 2018، وكيفيــة 
ــذ  ــدان يف تنفي ــم البل ــة لدع ــل الدولي ــة العم ــرك منظم تح
ــق  ــرض الطري ــح الع ــك، وض ــى ذل ــاوة ع ــرارات. ع ــك الق تل
ــا  ــث القضاي ــن حي ــي م ــد العامل ــى الصعي ــا ع ــذي ينتظرن ال
ــاءات  ــدان إحص ــا اآلن يف مي ــم معالجته ــي تت ــية الت الرئيس

العمــل الائــق، وســياق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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 الجلسة السادسة:
اعتامد إعالن الدوحة بشأن تحديث اإلحصاءات 

الرسمية لدعم أجندة التنمية املستدامة 2030
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ــط  ــاز التخطي ــس جه ــعادة رئي ــب س ــمية مبكت ــاءات الرس ــري اإلحص ــني خب ــد حس ــور/ أحم ــة: الدكت ــس الجلس رئي

ــاء. واإلحص

الجلســة كانــت عبــارة عــن مناقشــات العتــامد مســودة إعــان 
ــدة  ــم أجن ــمية لدع ــاءات الرس ــث اإلحص ــأن تحدي ــة بش الدوح

التنميــة املســتدامة املقــرح.

اسـتهل الدكتـور/ حسـن الجلسـة بإعطـاء املشـاركن فكـرة 
عـن مراحـل إعـداد االعـان، حيث سـاهم يف  إعداد مسـودته 
عـدد مـن الخـرباء وقـادة العمـل اإلحصـايئ مـن املنظـامت 
الرسـمية،  اإلحصائيـة  واألجهـزة  واإلقليميـة،  الدوليـة 
دولـة  داخـل  العاقـة  ذات  واملؤسسـات  البحـوث،  ومراكـز 
قطـر وخارجهـا. وتـم عـرض مسـودة اإلعـان عـى الشاشـات 
املتوفـرة يف قاعـة ورشـة العمـل. علـاًم بأنه قد تـم توزيع 
نسـخ ورقيـة مـن مسـودة اإلعـان منـذ اليـوم األول لورشـة 
العمـل. وأعطيـت فرصـة للمشـاركن لقراءتـه قبل مناقشـته، 
وتسـجيل النقـاط والتوصيـات التـي يرونهـا مهمـة لتضمينها 

اإلعـان. يف 

ويف ضــوء املقرحــات األخــرية التــي تقــدم بهــا بعــض 
املشــاركن، وبعــد املناقشــات التــي متــت يف القاعــة، 
واعتــامد اإلضافــات التــي طلبــت، تــم اعتــامد إعــان الدوحــة 
املذكــور، وإقــراره مــن الحضــور. و بعــد ذلــك أعلــن الدكتــور/ 
تحديــث  بشــأن  الدوحــة«  »اعــان  اعتــامد  حســن  أحمــد 
اإلحصــاءات الرســمية لدعــم أجنــدة التنميــة املســتدامة 
2030، واتفــق عــى تعميمــه عــى الــوزارات واألجهــزة 

ــة  ــاء صفح ــة، وبن ــة املعني ــة واإلقليمي ــامت الدولي واملنظ
ــت. ــى اإلنرن ــاط ع ــذا النش له

 يف امللحق رقم )1( بيان تفصيي باإلعان املذكور.

استطالع رأي املشاركني يف الورشة

ــتطاع  ــذ اس ــم تنفي ــورة، ت ــل املذك ــة العم ــام ورش ويف خت
تنفيــذ  صاحبــت  التــي  الجوانــب  حــول  للمشــاركن  رأي 
الورشــة، بغيــة الوقــوف عــى آراء املشــاركن فيــام يعلــق 
بكيفيــة تنفيــذ الورشــة. هــذا وقــد أظهــرت نتائــج االســتطاع 
ــاور  ــة املح ــول غالبي ــاركن ح ــم املش ــام ملعظ ــاء الت الرض
واالجــراءات التــي صاحبــت تنفيــذ الورشــة كــام يتجــى ذلــك 
)2( الخــاص بالنتائــج التفصيليــة  مــن خــال امللحــق رقــم 

االســتطاع.

شكر وتقدير

ــل  ــكر الجزي ــدم بالش ــاء أن يتق ــط واإلحص ــاز التخطي ــود جه ي
و  خــارويف  مصطفــى  د.   و  حســن  أحمــد  د.  للســاده   
د.محمــد الشــياب والســيد عــي ســليامن والســيد أحمــد 
منــا والســيد محمــود خــرض والســيدة رميــا ابــو ســويد  عــى 

جهودهــم القيمــة يف إعــداد هــذا التقريــر. 
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املالحق
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 امللحق رقم )1(:
إعالن الدوحة بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية 

لدعم أجندة التنمية املستدامة 2030
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ــم  ــمية لدع ــاءات الرس ــث اإلحص ــأن تحدي ــة بش ــل اإلقليمي ــة العم ــاركن يف ورش ــل املش ــن قب ــة م ــان الدوح ــامد إع ــم اعت ت
ــرب 2019. ــرة 4 - 5 نوفم ــال الف ــر، خ ــة – قط ــودة يف الدوح ــتدامة، واملعق ــة املس ــداف التنمي أه

إعالن الدوحة 

بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أجندة التنمية املستدامة 2030

1  قرار الجمعية العامة رقم  261/68
/https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan  2  أنظر

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  3  أنظر
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/RD-DOHA-Declaration-09112016-E.pdf 4  أنظر

A-World-That-Counts.pdf/11/http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014   5  أنظر

واإلحصائيـون  الوطنيـة،  اإلحصائيـة  املجالـس  رؤسـاء  نحـن 
الرئيسـيون، ونوابهـم، وممثلو األمم املتحـدة، واملنظامت 
الخـاص،  والقطـاع  البحـوث،  ومراكـز  والجامعـات،  اإلقليميـة، 

واملنظـامت غـري الحكوميـة. 

إذ نشــري إىل قــرار الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة بشــأن 
املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية1، ودور اإلحصــاءات 
الرســمية كمكــون ال غنــى عنــه يف نظــام املعلومــات 

ــة؛ ــات الدميقراطي ــدى املجتمع ل

وإذ نشــري إىل اعتــامد خطــة عمــل كيــب تــاون العامليــة 
لبيانــات التنميــة املســتدامةCTGAP( 2( مــن قبــل اللجنــة 
ــدة يف  ــن املنعق ــة واألربع ــا الثامن ــة يف دورته اإلحصائي
املســتدامة  التنميــة  أجنــدة  تنفيــذ  لدعــم   2017 مــارس 
20303، التــي تتطلــب جمــع ومعالجــة وتحليــل ونــرش كميــة 

غــري مســبوقة مــن البيانــات واإلحصــاءات عــى املســتويات 
قبــل  مــن  والعامليــة،  واإلقليميــة  والوطنيــة  املحليــة 

الجهــات املعنيــة املتعــددة؛

البيانــات يف  ثــورة  وإذ نشــري إىل إعــان الدوحــة بشــأن 
املنطقــة العربيــة4، الــذي أكــد يف عــام 2016 عــى أن 
ــرياً  ــب تغي ــتدامة تتطل ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــة تنفي عملي
وتحــوالً جوهريــن يف النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة مــن أجــل 
إنتــاج البيانــات الكميــة والنوعيــة الازمــة لرصــد التقــدم 
ــأن  ــم ب ــع العل ــتدامة، م ــة املس ــداف التنمي ــرز يف أه املح
نظــام البيانــات اإليكولوجــي يتطــور بشــكل رسيــع، مــام 
يــؤدي لظهــور مطالــب جديــدة، ومــوردي بيانــات جــدد، 

ومصــادر بيانــات مســتحدثة؛

العاملــي  البيانــات  ملنتــدى  الثــاين  باإلعــان  نذكــر  وإذ 

لأمــم املتحــدة بشــأن قيــاس التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة، والــذي تــم اعتــامده يف 19-

24 أكتوبــر 2018؛

 CTGAP وإذ نســلط الضــوء عــى خطــة عمــل كيــب تــاون
اتخــاذ  إىل  العاملــي  اإلحصــايئ  املجتمــع  تدعــو  التــي 
وتعزيــز  لتحديــث  االســراتيجي  املجــال  بشــأن  إجــراءات 
النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة، مــع الركيــز عــى تحديــث اإلطــار 
الَحوكمــي واملؤســي بشــأن تطبيــق املعايــري اإلحصائيــة، 
البيانــات وتبادلهــا  الجديــدة ملشــاركة  البيانــات  وهيكلــة 
الجديــدة،  التكنولوجيــا  اســتخدام  وتســهيل  وتكاملهــا؛ 
ومصــادر البيانــات الجديــدة يف عمليــات اإلنتــاج اإلحصــايئ؛

وإذ نشــري إىل تقريــر فريــق الخــرباء االستشــاري املســتقل 
التابــع لأمــن العــام بشــأن ثــورة البيانــات مــن أجــل التنميــة 
ــن  ــات م ــورة البيان ــة ث ــة: تعبئ ــه أهمي ــامل ل ــتدامة، ع املس
لثــورة  األساســية  واملبــادئ  املســتدامة،  التنميــة  أجــل 

ــتدامة5؛ ــة املس ــل التنمي ــن أج ــات م البيان

وإذ نثمــن عاليــاً مــا جــاء يف إعــان املنتــدى الســيايس 
ــذي  ــتدامة، ال ــة املس ــى بالتنمي ــتوى املعن ــع املس الرفي
ــوان  ــبتمرب 2019، بعن ــول/ س ــرة 24 – 25 أيل ــَد يف الف اْعتُِم
التنميــة  أجــل  مــن  واإلنجــاز  العمــل  مــن  لعقــد  التأهــب 

املســتدامة؛ 

عاليــة  الرســمية  لإلحصــاءات  الحاســم  بالــدور  نقــر  وإذ 
إعــداد  ومراعــاة  مســتنرية،  قــرارات  اتخــاذ  يف  الجــودة 

معــن؛ بلــد  يف  اإلحصــايئ  النظــام 

واســتثامرات  جهــود  بــذل  رضورة  االعتبــار  يف  نضــع  وإذ 

ورشة العمل اإلقليمية
بشـأن تحديـــث اإلحصـــــاءات الرسميـــــة 

في دولــــة قطــــر

Regional Workshop on
Modernization of Official Statistics
in the State of Qatar 
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إلنتــاج  الازمــة  األساســية  البنيــة  عــى  للحفــاظ  إضافيــة 
املســتدامة6؛ التنميــة  ومــؤرشات  اإلحصــاءات 

وإذ ندعــو الحكومــات الوطنيــة لدعــم النظــم اإلحصائيــة 
الوطنيــة نظــرًا لدورهــا التنســيقي الرئيــي يف قيــاس 

أهــداف التنميــة املســتدامة ورصدهــا،

ــهام  ــة باإلس ــة الوطني ــم اإلحصائي ــزام النظ ــن الت ــا نعل فإنن
التنميــة املســتدامة بطريقــة  أهــداف  لقيــاس  بخرباتهــا 

مهنيــة ومســتقلة وحياديــة،

ونلتزم بـام يي:

التنميــة أ.  أجنــدة  تنفيــذ  يف  بفاعليــة  املســاهمة 
ــزة  ــة مرك ــاس مجموع ــال قي ــن خ ــتدامة 2030 م املس
ــدودة  ــتدامة مح ــة املس ــداف التنمي ــؤرشات أه ــن م م
عــى  باالعتــامد  منهجــي،  إطــار  عــى  بنــاًء  العــدد، 

الجــودة؛ عاليــة  إحصــاءات 

زيــادة توافــر مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ب. 
ــدأ  ــزام مبب ــع االلت ــة، م ــات الضعيف ــب الفئ ــة حس مصنف

ــب؛ ــن الرك ــد ع ــف أح ــدم تخل ع

ــة ج.  ــات الحكومي ــن الجه ــات ب ــادل البيان ــادة تب ــري زي تيس
والــرشكاء اآلخريــن؛

اإلحصــاءات د.  هــذه  إلنتــاج  الوســائل  أفضــل  اســتخدام 
بأكفــئ الطــرق، ويف الوقــت املناســب، مــع ضــامن 
ــا  ــتجيبن، مب ــة املس ــة خصوصي ــات وحامي ــودة البيان ج
يف ذلــك اســتخدام املصــادر اإلداريــة، واملعلومــات 
البديلــة،  البيانــات  ومصــادر  املكانيــة،  الجغرافيــة 
واالستشــعار عــن بعــد، ووســائل التواصــل االجتامعــي، و 

" البيانــات الضخمــة"؛

متنـاول 	.  ويف  جديـدة،  وتقنيـات  منهجيـات  اسـتخدام 
األيـدي لترسيـع عملية التعلـم والشـفافية والتكاثر من 
أجل االسـتجابة بشـكل أفضل لنظام البيانـات اإليكولوجي  
"البيانـات اآلن"  تنفيـذ مبـادرة  أجـل  التغـري، ومـن  رسيـع 

لسـد الفجـوة بشـأن البيانـات املتعلقـة بالتنميـة؛

زيــادة اســتخدام تقنيــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة و. 
لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل املناطــق الصغــرية وفًقــا 

ملــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة؛

املشــاركة بفاعليــة مــع منتجــي البيانــات ضمــن النظــام ز. 
اإلحصــايئ الرســمي، بالرشاكــة مــع املجتمــع املــدين، 
وتقديــم  الخــاص،  والقطــاع  األكادمييــة،  واألوســاط 
ــي  ــات الت ــودة البيان ــامن ج ــاليب ض ــول أس ــورة ح املش

ــا؛ ــم إنتاجه يت

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/Report-on-the-50th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf 6  أنظر

تنفيــذ اســراتيجيات متويــل مبتكــرة وإجــراءات منســقة ح. 
بقيــادة قُطريــة للبيانــات واإلحصــاءات مــن أجــل ســد 
األولويــات  وتحقيــق  التمويــل،  يف  الحاليــة  الفجــوة 

الوطنيــة؛

البيانــات املتعلقــة ط.  لنــرش  القيــادة املناســبة  توفــري 
وتقديــم  وإباغهــا،  املســتدامة  التنميــة  بأهــداف 

البيانــات؛ تفســري  يف  املشــورة 

ــاغ ي.  ــامن اإلب ــدول لض ــة يف ال ــدرات اإلحصائي ــر الق تطوي
ــتدامة؛ ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــد ع الجي

ــن ك.  ــدرات م ــة الق ــرة لتنمي ــدة ومبتك ــكال جدي ــر أش تطوي
ــو  ــة، نح ــة الوطني ــم اإلحصائي ــز النظ ــث وتعزي ــل تحدي أج

.CTGAP ــاون ــب ت ــل كي ــة عم ــذ خط تنفي

وللوفــاء بهــذه االلتزامــات، علينــا أن نقــر بأهميــة تبــادل 
ــدة  ــات املعتم ــال اآللي ــن خ ــادل م ــم املتب ــربات، والتعل الخ
واملركــز  اإلســكوا،  قبــل  مــن  العربيــة  املنطقــة  يف 
اإلحصــايئ الخليجــي )GCC-STAT(، ومركــز األبحــاث اإلحصائيــة 
اإلســامية  للــدول  والتدريــب  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
للتخطيــط،  العــريب  واملعهــد   ،)  SESRICأنقــرة )مركــز 
.)AITRS( واملعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة

ــداف  ــة أه ــر يف متابع ــاون املثم ــة التع ــدرك أهمي ــا ن وإنن
التنميــة املســتدامة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة 

ــة. ــة والعاملي ــة واإلقليمي ودون اإلقليمي

ــن  ــا م ــا لديه ــة مب ــامت الدولي ــل املنظ ــة عم ــدرك أهمي ون
ووضــع  املســتدامة،  التنميــة  قيــاس  يف  فنيــة  خــربات 

تدابــري أوســع للتقــدم.

أهــداف  لرصــد  الفعــال  التنســيق  أهميــة  عــى  ونؤكــد 
املســتوى  عــى  عنهــا  واإلبــاغ  املســتدامة  التنميــة 
اإلســكوا،  )مثــل  الدوليــة  املنظــامت  بــن  اإلقليمــي 
الصحــة  ومنظمــة  للســكان،  املتحــدة  األمــم  وصنــدوق 
العامليــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة األغذيــة 
والزراعــة، وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، 
واليونيســيف، والبنــك الــدويل، ومكاتــب األمــم املتحــدة 
اإلقليميــة والُقطريــة وغريهــا مــن املنظــامت ذات الصلــة(، 
الوطنيــة. اإلحصائيــة  والنظــم  الدوليــة  املنظــامت  وبــن 

ونؤكــد عــى أهميــة التنســيق الفعــال لتبــادل املعلومــات 
الســكان  تعــداد  دورة  تنفيــذ  يف  الجيــدة  واملامرســات 

.2020 واملســاكن 
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 امللحق رقم )2(:
نتائج استطالع رأي املشاركني يف ورشة العمل 
اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف 

دولة قطر
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 مقدمة
حرصــاَ مــن منظمــي ورشــة العمــل عــى الوقــوف عــى آراء 
املشــاركن حــول مختلــف الجوانــب اإلرشافيــة والتنظيميــة 
ــد  ــتطاع لتحدي ــتامرة اس ــق اس ــت تطبي ــي صاحب ــة الت والفني
ــدت(  ــلبيات )إن وج ــها والس ــى تكريس ــل ع ــات للعم اإليجابي
لتافيهــا مســتقباً، تــم تحليــل نتائــج االســتطاع بواســطة 
برنامــج الِحــزم اإلحصائيــة للعلــوم اإلنســانية SPSS، ومــن 
ثــم اســتنباط املــؤرشات اإلحصائيــة التــي تعــرب عــن آراء 
وشــمل  الورشــة.  فعاليــات  مختلــف  حيــال  املشــاركن 
االســتبيان 12 ســؤاالً رئيســيًا تــم تصنيفهــا لعــدة محــاور كــام 

ــاً. ــح الحق ــو موض ه

النتائج

نسبة االستجابة

شــارك يف فعاليــات هــذه الورشــة زهــاء )189( مشــاركاً،  
يف حــن أن 113 منهــم اســتوفوا بيانــات اســتامرة التقييــم ، 
أي أن نســبة االســتجابة بلغــت حــوايل )60 %(، وهــي نســبة 
عاليــة تجعلنــا نطمــن إىل أن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن 

خــال هــذا االســتطاع متثــل آراء أغلبيــة املشــاركن.

املحور األول: التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة

شـمل هـذا املحـور تحليـًا إلفـادات املسـتجيبن عـن أربعـة 
العـام  التقييـم  جوانـب  ببعـض  تتعلـق  عنـارص  أو  أسـئلة 
املـؤرشات   )1( والشـكل   )1( الجـدول  ويعـرض  للورشـة، 

منهـا. كل  حيـال  آرائهـم  عـن  تعـرب  التـي  اإلحصائيـة 

حيــال  املســتجيبني  آلراء  اإلحصائيــة  املــؤرشات   :)١( الجــدول 

التقييــم العــام لشــكل ومحتــوى الورشــة

م
التقييم من حيث 

املوضوع

املتوسط 

الحسايب

نسبة الرضا 

)%(
درجة الرضا

املستوى العام 1
ممتاز87%4.4لورشة العمل

جيد جدا82ً%4.1وضوح أهداف الورشة2

3
صلة املوضوعات التي 

نوقشت يف الورشة 
بطبيعة العمل

جيد جدا4.1%80ً

إىل حٍد كبري88%3.5تحقق أهداف الورشة4

عــرب املشــاركون عــن رضاهــم التــام عــن الشــكل واملحتــوى 
العــام للورشــة بعنارصهــا املختلفــة، حيــث بلــغ مــداه %87 
بالنســبة للمســتوى العــام للورشــة وبدرجــة رضــا "ممتــاز"، 
بــأن أهــداف الورشــة تحققــت إىل "حــد كبــري"،  كــام رأوا 

ــايل: ــكل )1( الت ــام يف الش ــك ك وذل

الشكل )1(: آراء املشاركني حول مستوى وأهداف الورشة

88%
87%

82%

80%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%
املستوى العام

للورشة
صلة املوضوعاتوضوح األهداف

بطبيعة العمل
تحقق األهداف

املحور الثاين: الفوائد الفنية التي تحققت:

عـرب املشـاركون أيضـاً عـن رضاهـم عـن بعـض الفوائـد التـي 
تلـك  أهـم  فـإن  رأيهـم،  وحسـب  الورشـة.  مـن  اكتسـبوها 
الفوائـد كانـت "إتاحـة املجـال لتبـادل املعلومات مـع الخرباء 
اآلخرين املشـاركن" بنسـبة رضا بلغـت 86% وبدرجة "ممتاز". 
كـام عـربوا عـن رضاهم عـن بقية الفوائـد أو العنـارص بدرجات 
متفاوتـة، وذلـك كـام يتجـى مـن خـال الجـدول )2( والشـكل 

)2( التاليـن.

حيــال  املســتجيبني  آلراء  اإلحصائيــة  املــؤرشات   :)2( الجــدول 

الفوائــد الفنيــة للورشــة

م
التقييم من حيث الفوائد 

املوضوع

املتوسط 

الحسايب

نسبة 

الرضا )%(

درجة 

الرضا

إتاحة املجال لتبادل املعلومات 1
ممتاز86%4.3مع الخرباء اآلخرين املشاركن

إتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت 2
ممتاز84%4.2عمل جديدة ومفيدة

تبادل الخربات والتجارب فيام 3
جيد جدا82%4.1بن املشاركن

االستفادة من الورشة بالنسبة 4
جيد جدا78ً%3.9للعمل يف املستقبل

الشكل )2(: آراء املشاركني حول بعض فوائد الورشة 

إقامة اتصاالتتبادل املعلومات
عمل

تبادل الخربات
والتجارب

اإلستفادة بالنسبة
للعمل

78%

82%

84%

86%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

74%

املحور الثالث: أساليب وأوعية نقل املعرفة بالورشة

شــمل هــذا املحــور تحليــاً إلفــادات املســتجيبن عــن ثاثــة 
أســئلة أو عنــارص  تتعلــق مبســتوى رضاهــم حــول بعــض 
جوانــب نقــل املعرفــة بورشــة العمــل. ويعــرض الجــدول )3( 
املــؤرشات اإلحصائيــة التــي تعــرب عــن آرائهــم حيــال أي مــن 

تلــك العنــارص.
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حيــال  املســتجيبني  آلراء  اإلحصائيــة  املــؤرشات   :)3( الجــدول 

أســاليب نقــل املعرفــة

م
التقييم من حيث 

املوضوع

املتوسط 

الحسايب

نسبة 

الرضا )%(

درجة 

الرضا

وضوح العروض التي 1
جيد جدا82ً%4.1قدمت

جودة املواد املكتوبة 2
جيد جدا80ً%4.0التي قدمت

عــن  املســتجيبن  ســؤال  تــم  املحــور،  ذات  إطــار  ويف 
أفــكار  تحديــد  يف  الخــرباء  مداخــات  مســاعدة  مــدى 
ــث  ــتقبلية، حي ــراتيجيات مس ــة اس ــق بصياغ ــات تتعل واتجاه
ــاب،  ــم باإليج ــوايل 72% منه ــكلون ح ــتجيبًا يش ــاد 77 مس أف
و 6 مســتجيبن يشــكلون حــوايل 6% بالنفــي، بينــام عــرب 
23 مســتجيبًا يشــكلون حــوايل 22% بــأن تلــك املداخــات 
ــه  ــا يوضح ــو م ــه . وه ــك التوجي ــاً يف ذل ــاعدت جزئي ــد س ق

التاليــان. و)4(   )3( الشــكان 

الشكل )3(: آراء املشاركني حول بعض أساليب نقل املعرفة

82%

80%

78%

76%

74%

72%

70%

82%

80%

جودة املواد املكتوبة التي قدمتوضوح العروض التي قدمت

الشكل )4(: آراء املستجيبني حول جدوى مداخالت الخراء

نعمالساعدت جزئيا

22%

73%

6%

املحور الرابع: اإلجراءات التنظيمية واإلرشافية بالورشة

شــمل هــذا املحــور تحليــًا إلفــادات املســتجيبن عــن ثاثــة 
أســئلة أو عنــارص  تتعلــق مبســتوى رضاهــم عــن بعــض 
تنفيــذ  واكبــت  التــي  واإلرشافيــة  التنظيميــة  اإلجــراءات 
ــة  ــؤرشات اإلحصائي ــدول )4( امل ــح الج ــل. ويوض ــة العم ورش

ــارص. ــك العن ــن تل ــال كل م ــم حي ــن آرائه ــرب ع ــي تع الت

حيــال  املســتجيبني  آلراء  اإلحصائيــة  املــؤرشات   :)4( الجــدول 

واإلرشافيــة التنظيميــة  اإلجــراءات 

م
التقييم من حيث 

املوضوع

املتوسط 

الحسايب

نسبة 

الرضا )%(

درجة 

الرضا

الرتيبات التنظيمية قبل 1
جيد جدا84ً%4.2وأثناء االجتامع

جيد جدا84ً%4.2تنظيم الجلوس والقاعة2

املــدة  عــن  املســتجيبن  ســؤال  تــم  اإلطــار،  ذات  ويف 
املناســبة لتنظيــم الورشــة، حيــث أفــاد 79 منهــم يشــكلون 
حــوايل 71% بــأن مــدة اليومــن الحاليــة مناســبة، بينــام 
رأى 18 يشــكلون حــوايل 16% بأنهــم كانــوا يفضلــون لــو 
ــكلون  ــط يش ــل 15 فق ــل، فض ــول. ويف املقاب ــدة أط أن امل
ــك.  ــن ذل ــرص م ــة أق ــدة الورش ــت م ــو كان ــوايل 13% أن ل ح

يتعلــق  فيــام  املشــاركن  آراء   )5( رقــم  الشــكل  ويبــن 
الورشــة. تنظيــم  بعنــارص 

الشكل )5(: آراء املشاركني حول عنارص التنظيم 

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
تنظيم الجلوس والقاعةالرتتيبات التنظيمية قبل وأثناء اإلجتامع

90%

املحور الخامس: املشاركة املستقبلية:

إذا  عــام  املشــاركن  ســؤال  تــم  االســتبيان،  نهايــة  يف 
كانــوا سيشــاركون يف مثــل هــذه الورشــة إذا أتيحــت لهــم 
الفرصــة مســتقباً، وهــو ســؤال يعتــرب مبثابــة املقيــاس 
الحقيقــي لجــدوى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات. وقــد أفــاد 
99 يشــكلون حــوايل 91% أنهــم ســوف يشــاركون إذا أُتيحــت 
ــكلون 9% إىل  ــار 10 يش ــام أش ــتقباً، بين ــة مس ــم الفرص له
ــر يف  ــام يظه ــك ك ــتقباً، وذل ــاركة مس ــم املش ــدم نيته ع

ــايل: ــكل )6( الت الش

الشكل )6(: آراء املشاركني حول املشاركة املستقبلية يف الورشة

يشاركلن يشارك

91%

9%
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التقرير الختامي: ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف دولة قطر

جهاز التخطيط واإلحصاء

املقرحات لتطوير العمل اإلحصايئ:

تقــدم بعــض املشــاركن مبقرحــات بغيــة تحســن هــذه 
ــول  ــا ح ــور أبرزه ــتقباً، متح ــايئ مس ــل اإلحص ــورش والعم ال

اآليت:

تعزيـز البنـى التحتيـة، وتطويـر منهجيـات لرصـد وتحليـل  ■
البيانـات الضخمـة ونرشهـا.

تطبيـق األطـر اإلحصائيـة املتقدمـة مـن قبيـل النمـوذج  ■
العـام إلجـراءات العمـل اإلحصـايئ، وتدريـب اإلحصائيـن 

عليهـا.

البيانـات  ■ لـكل  شـاملة   Portal إلكرونيـة  بوابـة  تطويـر 
اإلحصائيـة بالدولـة، وتحديثها بصورة مسـتمرة، وإتاحتها 

والجمهـور. للباحثـن 

للبيانـات  ■ املنتجـة  الوطنيـة  الكيانـات  بـن  الثقـة  بنـاء 
املعلومـات  لتبـادل  بينهـا  الرشاكـة  لتعزيـز  اإلحصائيـة 

املناسـب.  الوقـت  يف  بينهـا  فيـام 

الربـط اإللكـروين بـن املؤسسـات اإلحصائيـة الوطنيـة  ■
والدوليـة واإلقليميـة لتيسـري عمليـة تبـادل املعلومـات 

ونرشهـا وفقـاً للمواصفـات واملعايـري الدوليـة.

املكانيـــة  ■ الجغرافيـــة  البيانـــات  تقنيـــات  تطويـــر 
Geospatial للبحـــث واكتشـــاف املزيـــد مـــن املـــؤرشات 

الحرضيـــة. باملناطـــق  اإلحصائيـــة 

تطويـر محتـوى هـذه الـورش مسـتقباً، بحيـث ال تقتـرص  ■
عـى الجانـب النظـري فقـط، بـل تخصيـص جانـب عمـي 
بعـض  تطبيـق  كيفيـة  عـى  املشـاركن  الطـاع  فيهـا 
وتحليـل  اإلحصائيـة،  املـؤرشات  السـتنباط  املنهجيـات 

الحديثـة. املصـادر  بيانـات 

علـم  ■ مجـال  يف  لإلحصائيـن  اإلحصائيـة  القـدرات  تعزيـز 
الحديثـة. اإلحصائيـة  املنهجيـات  مـن  وغريهـا  البيانـات... 

الرسـمية  ■ غـري  البيانـات  تضمـن  كيفيـة  يف  البحـث 
املنتجـة بواسـطة املؤسسـات البحثية العامـة والخاصة 

واملجتمعيـة. الطوعيـة  واملنظـامت  والـرشكات 

اإلحصـاءات  ■ بيانـات  يف  الفجـوات  سـد  عـى  العمـل 
املطلوبـة  البيانـات  السـتكامل  التقليديـة  الرسـمية 

.SDGs املسـتدامة  التنميـة  مـؤرشات  لحسـاب 
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التقرير الختامي: ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف دولة قطر

جهاز التخطيط واإلحصاء



 امللحق رقم )3(
املشاركون يف ورشة العمل
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التقرير الختامي: ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف دولة قطر

جهاز التخطيط واإلحصاء

املتحدثون من داخل دولة قطر:. 1

وزارة الصحة العامة
الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاين 

اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
الدكتورة/ حمدة حسن السليطي 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
الدكتور/ محمد سيف عي  آل سيف الكواري 

جامعة قطر
األستاذ الدكتور/ حسن عبد الرحيم  السيد 

جهاز التخطيط واإلحصاء
الدكتور/ أحمد حسن

السيد/ نارص صالح املهدي
الدكتور/ خالد عي القره داغي

السيد/ عبد الهادي صالح الشاوي
السيد/ محمد سعيد املهندي

قطر الخريية
السيد/ محمد عي الغامدي 

معهد الدوحة الدويل لألرسة
الدكتورة/ رشيفة العامدي 

معهد قطر لبحوث الحوسبة 
الدكتور/ إنغامر ويرب

املتحدثون من خارج دولة قطر: . 2

شعبة االحصاء باألمم املتحدة 
السيد/ رونالد جانسن

صندوق األمم املتحدة للسكان
الدكتور/ لؤي عبد الحفيظ شبانه

االسكوا
الدكتور/ يوراي ريكان
الدكتور/ إسامعيل لبّد

سيرسك
الدكتور/  أتيا كرمان

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
السيدة/ جنيفر كولفيل

مقر موئل األمم املتحدة
الدكتور/ روبرت بير ندوغوا

البنك الدويل
السيد/ تريفور مونرو

صندوق األمم املتحدة للطفولة
السيد/ أتيا هانسيوجلو

السيد/ حرير وانيس

منظمة العمل الدولية
السيد/ كارلوس رافائيل دييز دي ميدينا سواريز

املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة

الدكتور/ صاح بن نارص املزاحمي
السيد/ صابر سعيد الحريب

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عامن
السيد/ أحمد بن مسلم بن سامل املفرجي 

رشكة مايكروسوفت
السيد/ محمد عفانة
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التقرير الختامي: ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف دولة قطر

جهاز التخطيط واإلحصاء

املشاركون من داخل دولة قطر:. 3

هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية
الشيخة/ العنود بنت عي فالح آل ثاين

الفاضلة/ عائشة عي العامدي

كلية شامل األطلنطي
السيد/ عبد املنان نور

السيد/ لورن دافيد بوكري

املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا( 
السيد/ جمعة عي الكعبي

معهد الدوحة للدراسات العليا
الدكتور/  فيصل منصوري

الدكتور/ فريد الصحن
الدكتور/ عمرو رجب

الدكتور/ نزار جويني
الدكتور/ إيهاب فالح  سعيد  سعد

الدكتور/ نائل جربيل

معهد األرسة الدويل
الدكتور/ أنيس بن بريك 

الفاضلة/ دانا الكحلوت
الفاضلة/ هبة الفراعة

األمانة العامة ملجلس الوزراء
الشيخ/ أحمد بن فهد آل ثاين 

جامعة حمد بن خليفة
الدكتورة/ لسي الكسندر

السيد/ أوزتان أوزتيل
الفاضلة/ ريم فهد عي عايض األحبايب

منظمة العمل الدولية – قطر
السيد/ ماكس تونون

وزارة التجارة والصناعة
الفاضلة/ سارة عي شاهن الكواري

الفاضلة/ الجازي زايد مبارك حليامن الخيارين 
الفاضلة/ بثينة عبد الله نارص الكعبي

الفاضلة/ عهود كربون

وزارة الثقافة والرياضة
الفاضلة/ فاطمة جابر سعيد جابر الكعبي

الفاضلة/ بثينة أحمد عي حسن
السيد/ طارق رجب عي

الفاضلة/ حصة سامي محمد جاسم املناعي

وزارة املالية
الفاضلة/ أمينة سعد عبد الله بوشايع

الفاضلة/ نجود محمد صالح حمزة الكواري 
الفاضلة/ فاطمة إبراهيم الجاسم

وزارة الخارجية
السيد/ نارص بن جربان  خلف حطاب الكعبي

الفاضلة/ روضة عي املريخي
الفاضلة/ آمنة يوسف عبد الرحمن املفتاح

السيد/ روبرتو

وزارة الصحة العامة
الفاضلة/ جواهر أحمد جاسم الجاسم 

الدكتور/ نادر أحمد عباس بدر
الفاضلة/ هدى عامر الكثريي

السيد/ تيم أولسن 
الفاضلة/ شناز بنو محمد صادق

السيد/ كريستيان جاي فايل

وزارة الداخلية
النقيب/ خليفة محمد العبيديل

النقيب/ منصور بن غانم بن محمد آل ثاين
النقيب/ محمد ربيعة الكعبي

املازم أول/ حسن عبد الرحمن العبد الجبار
الفاضلة/ شيخة عبدالله الجابر
الفاضلة/ أمينة احمد اليافعي

وزارة العدل 
الفاضلة/ حصة عى السليطي

وزارة البلدية والبيئة
الفاضلة/ مها عي الفهيدي

وزارة املواصالت واالتصاالت
الفاضلة/ مريم راشد خميس الكعبي

الفاضلة/ طفلة ربيعة الكعبي
السيد/ نجانيولو جينوجو

السيد/ مادهايف الليثا

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
الفاضلة/ روال القطب

اللجنة الدامئة للسكان
السيد/ مبارك محمد عبدالله سفران السفران

الفاضلة/ خولة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العبد الله
الدكتور/ مصطفى خارويف
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جهاز التخطيط واإلحصاء

جهاز التخطيط واإلحصاء 
الفاضلة/ منى سلامن الدهنيم

الفاضلة/ وفـــــاء عــمــر الــعــامـــري 
السيد/ عي سليامن

الدكتور/ محمد الشياب
السيد/ محمود كامل أحمد غنيم

السيد/ محمود خرض رزق الله الزايك
السيد/ برويز أحمد مالك

السيد/ زياد محمد فاتح نعساين
الفاضلة/ نجاء الخليفي

الفاضلة/  نورة سعيدان الراشــــدي
الفاضلة/ سارة عبد الله آل محمود

السيد/ أحمدو أحمد 
الفاضلة/ نورة عي املري

الفاضلة/ بدرية الحرمي
الفاضلة/ نورة عيىس العبد الله 
السيد/ عبداللـه علـي املهنـدي

الفاضلة/ آمنة عبد الله الرشيف
الفاضلة/ موزة محمـد الكـواري

الفاضلة/ هيا حمد فضل املهنا النعيمي 
الفاضلة/ خديجة جاسم محمد عبد العزيز املاجد

الشيخة/ العنود نارص آل ثاين
الدكتور/ عيىس جمعة ابراهيم 

الفاضلة/ إميان أحمد عبارة 
الفاضلة/ فاطمة حمد يوسف دعلوج الكبيي

الفاضلة/ منى فهد القحطاين
الفاضلة/ نورة سعيد الهاجري

السيد/ كامل أحمد السامن
الفاضلة/ حنن محمد املساعيد 
الفاضلة/ لولوة جاسم ابراهيم

الفاضلة/ موزة محمد أحمد الجسمي 
الفاضلة/ جوهرة محمد عبد الرحمن املطوع

الفاضلة/ املها صاح أحمد عنرب 
الفاضلة/ سلمى محمد عباس

السيد/ عبد الله يوسف الكواري
السيد/ محمد عبد الله العي

السيد/ حمد راشد النابت
السيد/ محمد سعيد عمر سعد
الفاضلة/ العنود سعود العذبة

الفاضلة/ دانة أحمد السامل
الفاضلة/ دينا عيىس الهيل

 الفاضلة/ منى عثامن الصغري 
الفاضلة/ لينا رأفت  أبو العا

الفاضلة/ فاطمة يوسف العبيديل

مؤسسة الرعاية الصحية االولية
الدكتور/ أحمد سمري النعيمي

السيد/ جيارام إليياراجا كيشنان
السيد/ جون جيب

السيد/ جزيل عبد املجيد

مكتب معايل رئيس مجلس الوزراء
الدكتور/ تيسري  الرداوي

السيد/ فهد عبد الله غراب
الفاضلة/ مها عي الحامدي

الفاضلة/ نوف عبد الله السليطي
الفاضلة/ نوف سامل العبيديل

مرصف قطر املركزي
الفاضلة/ فاطمة ابراهيم عبد الله حسن

الفاضلة/ آمنة عيىس العبد الجبار
السيد/ نايف خليف الشمري

الشيخة/ لينا جاسم محمد آل ثاين
الشيخ/ بندر بن عبد العزيز آل ثاين

قطر الخريية
السيد/ عبد ريب بن صحراء

بنك قطر للتنمية 
الفاضلة/ دالل الشمري

السيد/ أحمد حاوي

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
السيد/ مارسيلو كونتستاليل

مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
الفاضلة/ مشاعل مهنا عي النعيمي

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء
املهندس / ابراهيم محمد العامدي 

الفاضلة/ ضياء سعد النعيمي 
السيد/ نبيل مجيد خان 

هيئة متاحف قطر
الفاضلة/ مارييل باالجتاس كونانان

اللجنة األوملبية القطرية
الفاضلة/ لولوة جاسم الكواري

الهالل األحمر القطري
السيد/ محمد خالد الحميدي

السيد/ خالد احمد الحامدي
الفاضلة/ منال عيىس عبد الله الفهيد

السيد/ عصام عبد املطلب عيد عبد الجليل
السيد/ أيهم اسامعيل السخني

السيد/ عمر مازن عدي
الفاضلة/ مي عثامن الصغري

الفاضلة/ هويدا ابراهيم عثامن محمد
السيد/ صالح جامل عبد الحليم عي

الفاضلة/ زينة محجوب محمد 
الفاضلة/ إكرام جربين الطيطي
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جهاز التخطيط واإلحصاء

واحة قطر لعلوم التكنولوجيا
املهندس/ أحمد عبد الرحيم سعدي عبد الرحيم السعيد 

السيد/ عبد الله سعيد النعيمي
الفاضلة/ صفاء فريد حاجي عبد الرحمن بهمن

جامعة قطر
الفاضلة/ نوف الركيب
السيد/ عبد الله الوب

السيد/ صالح ابراهيم عي
الفاضلة / نورة الري

السيد/ جون يل برات هوملز
الفاضلة/ ندى عبد القادر

السيد/ براين دبليو مانديكانا

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
السيد/ جون هاميلتون

وزارة التعليم والتعليم العايل
الفاضلة/ نوف عبد الله الكعبي

الفاضلة/عبري عي السندي 
الفاضلة/ منرية محمد املري

الفاضلة/ موزة شاهن الجهني
الفاضلة/ مريم صادق املرزوقي

الدكتور/ الرشبيني السيد

قطر للعمل االجتامعي
الفاضلة/ غادة خليفة السبيعي

الفاضلة/ أسامء عبد الله الحجاجي
الفاضلة/ فاطمة صقر النعيمي

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفاضلة/ نور عبد الله الغانم

السيد/ محمد خليفة الكبيي
الفاضلة/حصة ربيعة محمد عي الكعبي

يونيسيف – قطر
السيد/ أنطوين ماكدونالد

جامعة فريجينيا كومنولث 
الفاضلة/ فكرية الكواكبي

املشاركون من خارج دولة قطر:. 4

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عامن
سعادة الدكتور/ خليفة بن عبد الله بن حمد الربواين

الجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء الـفلسطيني
السيد/  رائد محمد جميل سامره

املعهد العريب للتخطيط - الكويت
الدكتور/ وليد بن محمد عبد مواله 

املعهد الوطني لإلحصاء - تونس
السيدة/  ملياء بنت محمد بوجناح حرم الزريبي 

املندوبية السامية للتخطيط /إدارة اإلحصاءات -  اململكة املغربية
السيد/  رشيد زبري

وزارة التخطيط/ الجهاز املركزي لإلحصاء – العراق
السيد/ فخري حميد آل حسن

املعهد الوطني لإلحصاء الجيبويت
السيد/ مختار عوالة ويس

مديرية اإلحصاء والدراسات الدميوغرافية - الصومال
السيد/ عبد الرحمن محمد شيخ عبدي

منظمة العمل الدولية 
السيد/ ريتاش كومار  سارنا

 Global Good
السيد/ رمضان عايص

رشكة الربمجيات املتقدمة
السيد/محمد حمزة منصور


