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مقدمة

قــام جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بدولــة قطــر بتنظيــم

( ،)UNDPوالبنــك الــدويل .أمــا عــى الصعيــد اإلقليمــي،

ورشــة العمــل املذكــورة يف الفــرة  5-4نوفمــر ،2019

فقــد شــاركت كل مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة

إىل جانــب الخــراء واملتخصصــن وقادة العمــل اإلحصايئ

لغــريب آســيا (ٍ ،)ESCWAواملركــز اإلحصــايئ للبلــدان

بالدولــة ،شــارك يف أعاملهــا ممثلــون عــن عــدد مــن

اإلســامية ( ،)SESRICواملركــز اإلحصــايئ الخليجــي(GCC-

املنظــات واملراكــز البحثيــة الدوليــة واإلقليميــة

 ،)STATواملعهــد العــريب للتخطيــط .وعــى الصعيــد

واملحليــة ،بلــغ عددهــم زهــاء الـــ ( )189مشــاركاً ميثلــون

الوطنــي ،شــاركت يف الورشــة كذلــك عــدد مــن الــوزارات

 73جهــة ،منهــا  25منظمــة دوليــة وإقليميــة ومكاتــب

واألجهــزة الحكوميــة ومراكــز البحــوث ،كمعهــد قطــر

إحصــاء وطنيــة ،وعــدد مــن الــدول العربيــة الشــقيقة

لبحــوث الحوســبة ( )QCRIالتابــع لجامعــة حمــد بــن خليفــة،

بغيــة االطــاع عــى تجربــة دولــة قطــر يف مجــال تحديــث

ومعهــد الدوحــة الــدويل لــأرسة ( )DIFIالتابــع ملؤسســة

نظامهــا اإلحصــايئ ،واالســتفادة مــن خرباتهــا .كــا

قطــر ،ومعهــد البحــوث االجتامعيــة واالقتصاديــة

شــاركت يف الورشــة عــدد مــن منظــات األمــم املتحــدة،

املســحية ( )SESRIالتابــع لجامعــة قطــر ،واللجنــة الدامئــة

مــن قبيــل شــعبة اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة (،)UNSD

للســكان ،ورشكــة مايكروســوفت ،وقطــر الخرييــة ،وعــدد

ومنظمــة الصحــة العامليــة ( ،)WHOومنظمــة األمــم

مــن منظــات املجتمــع املــدين .وبلــغ إجــايل عــدد تلك

املتحــدة للطفولــة ( ،)UNICEFوبرنامــج األمــم املتحــدة

الــوزارات واملؤسســات ( )48مثلهــا  166مشــاركاً( .أنظــر

للمســتوطنات البرشيــة ( ،)UN-Habitatومنظمــة العمــل

امللحــق رقــم ( )3لالطــاع عــى املزيــد مــن املعلومــات

الدوليــة ( .)ILOوبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ

عــن املشــاركني والجهــات التــي ميثلونهــا).

املخرجات املتوقعة من ورشة العمل

أهداف ورشة العمل

هدفــت ورشــة العمــل إىل املــي قدمــاً يف مــروع
دولــة قطــر الواعــد والتحــول يف النظام اإلحصــايئ الوطني
بالرشاكــة مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة ،وبصــورة خاصــة
إىل مــا يــي:

•زيادة الوعـــي بأهمية تحديث اإلحصاءات الرســـمية،
لدعم أجندة التنمية املســـتدامة .2030
•التشـــارك الفعـــال باملعارف واملامرســـات الفضىل
والتكنولوجيـــات الحديثـــة يف مجـــال اإلحصـــاءات
ا لر سمية .

•تبادل املعلومـــات والخـــرات فيام يتعلـــق بتحديث
نظـــم اإلحصاءات الرســـمية.

•تحديـــد مصـــادر جديـــدة للبيانات ميكن اســـتخدامها
يف اإلحصاءات الرســـمية.

• تحديـــد املجـــاالت ذات األولويـــة يف عملية تحديث
النظام اإلحصـــايئ الوطني.

•التعـــرف عـــى جوانـــب االبتـــكار يف اإلحصـــاءات
الرســـمية.

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

•إصـــدار إعـــان الدوحـــة بشـــأن تحديـــث اإلحصـــاءات
الرســـميةلدعـــمأجنـــدةالتنميـــةاملســـتدامة.2030

5

جهاز التخطيط واإلحصاء

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

الكلامت االفتتاحية

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

يف مسـتهل كلمتـه االفتتاحيـة ،أكـد سـعادة الدكتـور صالـح
بـن محمـد النابـت ،رئيـس جهـاز التخطيـط واإلحصـاء ،على
أهميـة األهداف واملخرجات التي يسـعى الجهاز لتحقيقها
مـن خلال هـذه الورشـة التـي تـأيت يف ظـل حاجـة الدولـة
إىل إحـداث تغييرات جوهريـة يف نظامهـا اإلحصـايئ بغيـة
جمـع ونشر بيانـات ومـؤرشات منسـقة وموثوقـة عاليـة
الجـودة يتـم توفريهـا للمسـتخدمني يف الوقـت املناسـب،
اسـتكامل لجهـود الجهاز
ً
مشيرا ً إىل أن الورشـة تأيت كذلك
الراميـة اىل تنفيـذ املشروع الخـاص بأجنـدة التحـول يف
اإلحصـاءات الرسـمية الـذي اعتمدتـه اللجنـة اإلحصائيـة يف
األمـم املتحـدة عـام  ،2016والـذي تـم فيـه اختيـار دولـة
قطـر كدولـة رائـدة يف هـذا املجـال.

بــدوره ،أكــد الســيد رونالــد جانســن ،مديــر االبتــكار يف
مجــال البيانــات بشــعبة اإلحصــاء يف األمــم املتحــدة ،عــى
أهميــة اإلحصــاءات لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة
 ،2030ونــوه إىل أن األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة مســؤولة
عــن مراقبــة التقــدم املحــرز يف هــذه األهــداف مــن خــال
تقديــم بيانــات دقيقــة وموثوقــة للمســؤولني والباحثــن،
مشــرا ً إىل أن األمــم املتحــدة دعت الــدول األعضــاء لتحديث
أنظمتهــا اإلحصائيــة ،واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يف
إنتــاج اإلحصــاءات .ولفــت إىل أن األمــم املتحــدة حققــت
ـا يف تأســيس منصــة ســحابية عامليــة لكافــة
مــا مهـ ً
تقد ً
العاملــن يف اإلحصــاءات ،مبي ًنــا «أن هــذه املنصــة تشــجع
عــى العمــل املشــرك لتطويــر البيانــات ،وتعزيــز االبتــكار،
وتحديــث األســاليب اإلحصائيــة اىل جانــب تبــادل املعلومــات،
وتطويــر الخــرات».

وأكــد ســعادته عــى أن هــذه الفعاليــة جــاءت اســتجابة
لدعــوات األمــم املتحــدة يف أكــر مــن مناســبة ،ومنهــا
إعــان املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى املعنــي
بالتنميــة املســتدامة الــذي اعتمــد يف ســبتمرب املــايض،
حيــث تــم التأكيــد عــى االســتثامر يف البيانــات واإلحصــاءات
املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030والتشــجيع
عــى التعــاون الــدويل يف املجــال اإلحصــايئ.

مــن جهتــه ،أشــار الســيد صابــر ســعيد الحــريب ،مديــر عــام
املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،إىل مــا يشــهده العــامل مــن تطــورات متســارعة
يف شــتى املجــاالت نتيجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي
تتزامــن مــع زيــادة الطلــب عــى إحصــاءات حديثــة وآنيــة،
مــع تغــر كبــر يف نوعيــة املســتخدمني وطــرق وغايــات
اســتخدامهم للبيانــات ،مؤكــدًا أن البيانــات الرسيعــة
متعــددة األبعــاد باتــت مطلبًــا أساســيًا للتجــاوب مــع
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
االهتــام باالبتــكار ،وعقــد رشاكات مــع الجامعــات ومراكــز
البحــوث ومؤسســات بنــاء التطبيقــات والتقنيــات ،والعمــل
ســويًا مــع املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة إلعــداد وتنفيــذ
أجنــدة مشــركة للتحــول ضمــن إطــار دويل مشــرك يتيــح
لألجهــزة اإلحصائيــة االســتفادة مــن املامرســات الحديثــة،
وبنــاء قــدرات املــوارد البرشيــة.

وأوضــح الدكتــور النابــت أن الورشــة متثــل اســتمرا ًرا
للحــوار الــذي بــدأ يف الدوحــة قبــل عامــن بشــأن تحديــث
اإلحصــاءات الرســمية لتحديــد أولويــات التحــول يف النظــام
اإلحصــايئ الوطنــي بغيــة اتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو
هيكلــة جديــدة لنظــام اإلحصــاء املحــي مــع االســتفادة مــن
التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة والتطــور املهنــي عىل
الصعيــد اإلحصــايئ.
ولفــت ســعادته إىل أن عمليــة تحديــث النظــام اإلحصــايئ
تشــمل النهــوض باملنهجيــات واألدوات املتعلقــة بالجوانــب
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة بغيــة متكينهــا مــن
إنتــاج بيانــات عاليــة الجــودة لســد الثغــرات يف قواعــد
البيانــات لدعــم سياســات التنميــة املســتدامة وغريهــا،
إىل جانــب بنــاء القــدرات البرشيــة وتوظيــف التكنولوجيــا
املعــارصة يف العمليــة االحصائيــة ،واســتخدام التقنيــات
املتقدمــة ،وإعــداد معايــر ومبــادئ توجيهيــة ،واالبتــكار
يف التكنولوجيــا واألســاليب والوســائل التقنيــة املتعلقــة
بعمليــات اإلنتــاج االحصــايئ.

وأشــار يف هــذا االطــار إىل جهــود املركــز اإلحصــايئ
الخليجــي لتحســن املنتجــات اإلحصائيــة مــن خــال تنفيــذ
الخطــة االســراتيجية للعمــل اإلحصــايئ املشــرك -2015
 2020وتقييمهــا للتحــول نحــو الخطــة االســراتيجية للفــرة
املقبلــة  2030-2021التــي ســركز عــى العمــل الخليجــي
املشــرك يف مجــال التحــول وتحديــث النظــم اإلحصائيــة،
وإنتــاج إحصــاءات ذكيــة .كــا أشــار إىل تدشــن مــروع
تكامــل الربــط اإللكــروين الــذي يربــط املركــز باألجهــزة
االحصائيــة يف الــدول األعضــاء لتســهيل آليــة تدفــق
البيانــات ،إىل جانــب تدشــن املنصــة املكانيــة ألهــداف
التنمية املستدامة بدول مجلس التعاون.

وأكــد يف هــذا الصــدد عــى أهميــة بنــاء رشاكات فاعلــة
مــع الجهــات املعنيــة لتحقيــق التقــدم املنشــود يف
تحديــث النظــام اإلحصــايئ ،ومتكينــه مــن إنتــاج البيانــات
الالزمــة وتنظيمهــا واســتخدامها يف اتخــاذ القــرارات ،ورصد
التقــدم يف عمليــات التنميــة ،وتقييــم آثارهــا املجتمعيــة،
والوقــوف عــى املراكــز التــي تحتلهــا الدولــة يف األدلــة
واملــؤرشات املنشــورة عــى الصعيديــن اإلقليمــي
والــدويل ،وتحســن األداء .وأخــرا ً ،أعــرب ســعادته عــن أملــه
يف أن تســهم الورشــة يف تحديــث النظــام اإلحصــايئ
الوطنــي لــدى كافــة املعنيــن والــركاء بغيــة دعــم
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غــر املهيكلــة وغــر املنظمــة التــي تعــاين منهــا
دول املنطقــة .وقــال «إن الكثــر مــن املؤسســات
اإلحصائيــة الرســمية مل تســتطع تطويــع تلــك البيانــات
عــال رغــم املحــاوالت املتكــررة
أو اســتخدامها بشــكل ف ّ
عــى هــذا الصعيــد» .وأضــاف أن الحــروب والنزاعــات
والتحديــات وتقلبــات االقتصــاد وتبــدل القيــم واألعــراف
االجتامعيــة تتطلــب منظومــة إحصائيــة مرنــة ومســتجيبة
واســتباقية قــادرة عــى التموضــع يف نظــام بيئــة
املعرفــة وإنتاجهــا واســتخدامها.

مــن ناحيتــه ،أكــد الدكتــور لــؤي شــبانة ،املديــر اإلقليمي
لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف الــدول العربيــة،
عــى العالقــة املميــزة التــي تربــط الصنــدوق بدولــة
قطــر ،ال ســيام جهــاز التخطيــط واإلحصــاء .وقــال أن
الورشــة تشــكل خطــوة حيويــة مــن أجــل تحديــث النظــام
االحصــايئ الرســمي ليواكــب التطــورات والتحديــات
املحيطــة بجمــع ونــر اإلحصــاءات الرســمية يف ظــل
تغــر ميــزان قــوى أصحــاب املصلحــة يف املنظومــة
اإلحصائيــة الرســمية .وأشــار إىل مشــكلة البيانــات
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الجلسة التمهيدية:
نطاق تحديث اإلحصاءات الرسمية يف دولة قطر
للفرتة 2022-2017
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املتحدث :الدكتور أحمد حسني :خبري اإلحصاءات الرسمية يف جهاز التخطيط واإلحصاء
بعمليــة التحــول يف اإلحصــاءات الرســمية التــي اعتمدتهــا
اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة ،التــي تهــدف إىل إعــادة
هيكلــة العمليــات اإلحصائيــة ،ومتكينهــا مــن جمــع البيانــات،
ومعالجتهــا ،ونرشهــا ،وإيصالهــا للمســتخدمني .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 .كــا أوضــح أن عمليــة التحديــث
تهــدف إىل تعزيــز كفــاءة العمليــات اإلحصائيــة ،وإنتــاج
مــؤرشات عاليــة الجــودة بشــكل دوري ،مصنفــة وفقــاً
للعديــد مــن املتغــرات كلــا أمكــن ،بغيــة متابعــة تنفيــذ
أجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030واســراتيجية التنميــة
الوطنيــة  ،2022-2018وال ســيام عمليــات النــر والتواصــل،
واعتــاد النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصــايئ .وهذا
يتطلــب العمــل مــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة  ،ومراكــز
البحــوث والجامعــات ومنظــات املجتمــع املــدين  .كــا
تتطلــب عمليــات التحديــث االرتقــاء بعمليــات جمــع البيانــات،
وبنــاء الســجالت اإلحصائيــة ،وتكامــل البيانــات مــع التنظيــم
الجغــرايف واملــكاين للدولــة ،وبنــاء القــدرات واالبتــكار
يف العمليــات اإلحصائيــة .ومــن مجــاالت التحديــث املهمــة
أيضً ــا تطبيــق إطــار جــودة البيانــات بشــكل منهجــي يف
كافــة فــروع العمليــة اإلحصائيــة ،وتحديــث قانــون اإلحصــاء
وكافــة الترشيعــات ذات العالقــة بالعمليــة اإلحصائيــة،
والعمــل عــى اســتخدام البيانــات الضخمــة يف اإلحصــاءات
الرســمية ،ومتابعــة اســتخدام التطــور التكنولوجــي يف
دعــم العمليــة اإلحصائيــة.

يشــغل الدكتــور /أحمــد حســن منصــب خبــر اإلحصــاءات
الرســمية يف جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بدولــة قطــر .وهــو
يــرأس حاليــاً مــروع تحديــث اإلحصــاءات الرســمية دعــاً
ألجنــدة التنميــة املســتدامة  ،2030بغيــة تحســن فعاليــة
وكفــاءة النظــام اإلحصــايئ بالتعــاون مــع منظومــة األمــم
املتحــدة والبلــدان األوروبيــة املتقدمــة .وهــو املؤلــف
الرئيــي لالســراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات 2008-
 2011التــي تــم إعدادهــا خــال عملــه مــع جهــاز اإلحصــاء
ســابقاً يف قطــر.
وخــال فــرة عملــه مديــرا ً للشــعبة اإلحصائيــة يف
"اإلســكوا" ،قــام بصياغــة األطــر االســراتيجية لإلحصــاءات
الرســمية يف املنظمــة املذكــورة واإلرشاف عــى
تنفيذهــا .وتــوىل تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع اإلحصائيــة
املمولــة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،UNDP
و ،ACFUNDومنظمــة العمــل الدوليــة ،ومركــز بحــوث
التنميــة الدوليــة يف كنــدا ،IDRCوإدارة التنميــة الدوليــة
يف اململكــة املتحــدة  .DFIDوهــو يتمتــع بخــرة تتجــاوز
مــا يف العديــد مــن الــدول ،وخاصــة يف املنطقــة
 35عا ً
العربيــة ،وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف الدميوغرافيــا
واإلحصــاءات مــن جامعــة وارســو .وقــام بتنظيــم العديــد
مــن املؤمتــرات الدوليــة واالجتامعــات وورش العمــل
اإلقليميــة والوطنية.وشــارك يف تطويــر العديــد مــن األدلــة
واملبــادئ التوجيهيــة يف اإلحصــاءات الرســمية عــى
املســتوى اإلقليمــي والــدويل ،وقــام بنــر 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
اإلحصــايئ الــدويل (.)ISI

قــدم الدكتــور حســن بعــد ذلــك تعريفًــا بورشــة العمــل
وأهدافهــا مــن حيــث منهجيتهــا ،وأســلوب عملهــا شــكالً
ومضمون ـاً ،حيــث أوضــح بأنهــا تشــتمل ،إىل جانــب الكلــات
االفتتاحيــة ،خمــس جلســات عمــل تختــص كل منهــا بالبحــث
يف موضوعــات معينــة ذات عالقــة بأهــداف الورشــة.
ويــرأس كل مــن تلــك الجلســات ويديــر النقــاش فيهــا أحــد
قــادة العمــل اإلحصــايئ والخــراء املتخصصــن ،ويشــارك
يف تقديــم أوراق العمــل بــكل منهــا مجموعــة مــن الخــراء
والباحثــن املتخصصــن كل يف مجالــه.

نبذة مخترصة:
يف مســتهل عرضــه ،ســلط الدكتــور حســن الضــوء عــى
عمليــة تحديــث اإلحصــاءات الرســمية يف دولــة قطــر للفــرة
 ،2030-2016بغيــة دعــم تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة
 ،2030وأشــار إىل أن عمليــة التحديــث املنشــودة تتعلــق
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الجلسة األوىل:
تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام
2030

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

رئيس الجلسة :الدكتور خالد عيل القره داغي نيابة عن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،رئيس الجهاز
أوال :ســعادة الشــيخ الدكتــور /محمــد بــن حمــد آل
ثــاين

الجلســة كانــت عبــارة عــن حلقــات نقاشــية شــاركت فيهــا
شــخصيات رفيعــة املســتوى محليــة وعامليــة للحديــث
عــن التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة
 2030بأهدافهــا الســبعة عــر وتقاطعاتها مع اســراتيجية
التنميــة الوطنيــة الثانيــة .2022 - 2018

الســؤال األول :مــا هــي أهــداف االســراتيجية الوطنيــة
للصحــة ،وتقاطعاتهــا مــع الهــدف الثالــث مــن أهــداف أجنــدة
التنميــة املســتدامة  2030املتعلــق "بضــان متتّــع الجميــع
بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفــاه يف جميــع األعــار" ؟

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

الســؤال الثــاين :اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا يف الهدف
الثالــث مــن أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة ،2030
املتعلــق "بضــان متتّــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة
وبالرفــاه.

1 .1الشــيخ الدكتــور محمــد بــن حمــد آل ثــاين:
مديــر إدارة الصحــة العامــة يف وزارة الصحــة العامــة.
وهــو أســتاذ مشــارك يف سياســة الرعايــة الصحيــة
الرسيريــة وأبحاثهــا يف كليــة وايــل كورنيــل للطــب
وجامعــة قطــر.

متحورت اإلجابة عن السؤالني يف اآليت:

2 .2الدكتــورة حمــدة الســليطي :األمــن العــام للجنــة
الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم منــذ
عــام  .2014وهــي عضــو نشــط يف العديــد مــن اللجــان،
منهــا لجنــة أمنــاء جوائــز التقديــر والتقديــر الحكومــي،
واملجلــس التنفيــذي لإليسيســكو ،واملجلــس التنفيــذي
ملنظمــة األلســكو ،عــاوة عــى أنهــا الرئيــس التنفيــذي
لـــ "جائــزة التميــز التعليمــي".

■ ■قامـــت وزارة الصحة العامـــة بالعديد من األنشـــطة
لتحقيـــق الهـــدف الثالـــث مـــن أجنـــدة التنميـــة
املســـتدامة واملتعلق "بضامن متتّـــع الجميع بحياة
صحية شـــاملة":
•عقد عـــدة لقـــاءات مـــع الخـــراء واملســـؤولني
باملنظـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات العالقـــة.

3 .3الدكتــور حســن عبــد الرحيــم الســيد :أســتاذ القانــون
العــام بجامعــة قطــر ،ويشــغل حاليًــا منصــب مديــر
معهــد البحــوث االجتامعيــة واالقتصاديــة املســحية
بجامعــة قطــر ،وهــو كذلــك قــايض وعضــو مجلــس
محكمــة قطــر الدوليــة مبركــز قطــر للــال.

•إجراء عدد من البحوث الصحية.
•تطوير عدد مـــن الخطط واالســـراتيجيات الوطنية
الصحية لدولـــة قطر  ،منهـــا ما ييل:
ـ ـاالســراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة
(.)2018 – 2013

4 .4الدكتــور املهنــدس محمــد بــن ســيف عــي الكــواري:
يشــغل حاليـاً وظيفــة وكيــل وزارة مســاعد ،ومديــر مركــز
الدراســات البيئيــة والبلديــة بــوزارة البلديــة والبيئــة،
ونائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة
قطــر ،وعضــو يف مجلــس الحكــاء التابــع ملنتــدى آســيا
والباســفيك (.)APF

ـ ـاالســراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية (2013
– .)2018
ـ ـاالســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة
الســكري (.)2022 – 2016

5 .5الســيد محمــد عــي الغامــدي :يشــغل حاليًــا منصــب
كبــر مديــري الحوكمــة ،ومديــر وحــدة التعــاون الــدويل
يف مؤسســة قطــر الخرييــة .ويتمتــع بخــرات واســعة
يف مجــاالت الحوكمــة والتطويــر املؤســي .كــا
ســاهم يف صياغــة رؤيــة اســراتيجية جديــدة يف
ديناميــات الــراكات يف النظــام اإلنســاين الــدويل.

مــرض

ـ ـاالســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الرسطــان
(.)2018 – 2013
ـ ـاإلطار الوطني للرسطان (.)2022 – 2017
ـ ـاســراتيجيات الصيدليــات املجتمعيــة (– 2011
.)2016

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

■ ■متخضـــت تلك الجهـــود عن إنتـــاج إحصائيـــات دقيقة
تنبـــئ بتقدم دولة قطـــر بخطى حثيثـــة نحو تحقيق
الهـــدف الثالـــث مـــن أجنـــدة التنمية املســـتدامة
الخـــاص بصحـــة املواطنني.
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أحرزتـــه قطر يف هـــذا املجال.

■ ■توفـــر املعلومـــات ســـاعدنا عـــى تطويـــر العمل
ا لصحي .

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

■ ■يف مجـــال وفيـــات األمـــراض املعديـــة ووفيـــات
حوادث املـــرور حققنا إنجـــازات فاقت بعـــض الدول
املتقدمـــة ،كفرنســـا وأمريكا.

■ ■وضـــع إطار عمـــل لتحقيق مـــؤرشات الهـــدف الرابع
املتعلـــق بالتعليم .وتم تشـــكيل لجنة مـــن مختلف
الجهـــات ذات العالقة لذلـــك الغرض.

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

■ ■الـــروع يف التوعيـــة وبنـــاء القـــدرات ،حيـــث تم
تصميم ووضـــع ملصقـــات تختص بالتوعيـــة بالهدف
الرابـــع املتعلـــق بالتعليم.

■ ■ومـــن التحديـــات التـــي تواجـــه تعزيـــز الرشاكة يف
تبادل املعلومات ،أشـــار الدكتور محمد بن حمد اىل
أن عـــدم الثقة بني الجهات املنتجـــة للمعلومات قد
يـــؤدي اىل عدم نرشهـــا خوفاً مـــن أن تقوم جهات
أخرى بنرشها أو اكتشـــاف بعـــض األخطاء فيها.

ثالثاً :الدكتور حسن عبد الرحيم السيد:
الســؤال األول :مــا هــي إســهامات معهدكــم يف تزويــد
مســتخدمي البيانــات بالعديــد مــن املــؤرشات التنمويــة
التــي تســهم يف قيــاس التقــدم عــى صعيــد التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة؟.

ثانياً :الدكتورة حمدة السليطي
الســؤال األول :كيــف تقيمــون منجــزات التعليــم يف دولــة
قطــر؟ وإىل أي مــدى يســاهم محتــوى التعليــم ونوعيتــه
يف بنــاء القــدرات الوطنيــة الالزمــة لعمليــة التنميــة
الوطنيــة؟

الســؤال الثــاين :مــا أهميــة بنــاء رشاكات عــى الصعيــد
الوطنــي بــن وزارات الدولــة وأجهزتهــا ،ومراكــز الدراســات
والبحــوث واملعاهــد والجامعــات ،والعاملــن يف مجــال
علــوم البيانــات وجمعهــا نرشهــا؟

الســؤال الثــاين :عــى املســتوى الوطنــي ،عــى أي
مســافة نحــن مــن تحقيــق الهــدف الرابــع املتعلــق بـ"ضــان
التعليــم الجيــد املنصــف والشــامل وتعزيــز فــرص التعلــم
مــدى الحيــاة للجميــع".

متحورت ردود الدكتور حسن السيد عىل السؤالني يف اآليت:
■ ■أنشـــئ معهـــد البحـــوث االجتامعيـــة واالقتصادية
املســـحية بجامعـــة قطـــر يف عـــام  ،2008وهـــو
معنـــي بالدراســـات املســـحية.

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

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

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

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

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

■ ■يتـــم تحليـــل البيانات بشـــكل علمي ،وإصـــدار النتائج
ونرشهـــا للمســـتخدمني والـــركاء بغيـــة قيـــاس
املتغـــرات ورصـــد اإلنجـــازات يف تحقيـــق أهداف
الرؤيـــة الوطنية.

■ ■تم يف هذا اإلطار تطوير االسرتاتيجيتني التاليتني:
•"اســـراتيجية قطاع التعليم والتدريب ،2016 – 2011
حيـــث شـــملت  29مرشوعـــاً تهـــدف إىل تفعيـــل
األهـــداف ذات الصلة بقطـــاع التعليـــم يف ركيزة
التنميـــة البرشية لرؤيـــة قطر الوطنيـــة .2030

■ ■ينجـــز املعهد حوايل  15دراســـة مســـحية ســـنوياً
بأســـاليب مختلفـــة ،وذلـــك بالتعـــاون مع عـــدد من
الـــركاء ،وبخاصـــة جهـــاز التخطيـــط واإلحصاء.

•"اســـراتيجية قطـــاع التعليـــم والتدريـــب – 2017
.2022

■ ■بناء الـــراكات أمـــر مهم جـــدا ً يف مجـــال البحوث
االجتامعيـــة .وتتوفر لـــدى املعهد قاعـــدة عريضة
مـــن الـــركاء داخلياً وخارجيـــاً عىل النحـــو التايل:

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

ـ ـمنظمــة العمــل الدوليــة ،وجهــاز التخطيــط
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املســـتدامة .وهـــي األهـــداف التي تتعـــاون عىل
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
ا ملد ين .

واإلحصــاء ،وجامعــة قطــر ،وجمعيــة قطــر
الخرييــة.
ـ ـاألســاتذة والباحثــون مــن مختلــف الجامعــات
والكليــات ومراكــز البحــوث بدولــة قطــر .
ـ ـالــوزارات والجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة
ذات الصلــة برؤيــة قطــر .2030

الســؤال الثــاين :مــا هــو دور املؤسســات الوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان يف الربــط
املفاهيمــي بــن حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة
ا ملســتد ا مة ؟

رابعـاً :الدكتـور املهنـدس /محمـد بـن سـيف علي
الكـواري

اإلجابــة :للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان دور كبــر
يف الربــط املفاهيمــي بــن حقــوق اإلنســان وأهــداف
التنميــة املســتدامة  ،2030وذلــك بتقييــم واقــع الحــال يف
مجــال التنميــة املســتدامة عــى ضــوء االلتزامــات الدوليــة
بحقــوق اإلنســان ،إىل جانــب قيــام تلــك املؤسســات
برصــد وتنفيــذ حقــوق اإلنســان مــن خــال جــدول األعــال
الخــاص بالتنميــة املســتدامة ،والتبــادل فيــا بينهــا ألفضــل
املامرســات ،وكيفيــة دمــج حقــوق اإلنســان يف الخطــة
العامــة والشــاملة ،وقيامهــا بوضــع اســراتيجيات وخارطــة
طريــق إلرشاك الحكومــات واملجتمــع املــدين يف الــدور
الرقــايب لتنفيــذ خطــة أعــال التنميــة املســتدامة.

الســؤال األول :مــا هــو دور مواثيــق حقــوق اإلنســان يف
تعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة؟
تركزت اإلجابة حول النقاط التالية:
■ ■العالقـــة بـــن مواثيـــق حقـــوق اإلنســـان وأهداف
التنمية املســـتدامة تظهر بوضـــوح يف إعالن 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 تعتـــر أن القضاء
عـــى االنتهـــاكات الواقعـــة عـــى اإلنســـان مـــن
شـــأنها أن تســـهم يف خلق ظروف مواتيـــة لتنمية
جزء كبـــر من اإلنســـانية ،وتـــرى بأن جميـــع حقوق
اإلنســـان مرتابطة ،واالهتامم بتعزيـــز التنمية يتطلب
االهتـــام بتعزيـــز الحقـــوق املدنية والسياســـية
واالقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافية.

إن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تقــوم مبتابعــة
ورصــد تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة العامليــة
والخطــط اإلقليميــة املنبثقــة عنهــا ،األمــر الــذي يســتدعى
بنــاء رشاكات حقيقيــة بينهــا وبــن املؤسســات املعنيــة
بتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة ،لضــان دمــج برامجهــا
ونشــاطاتها ،وتوجيــه سياســات الــدول حيــال حقوق اإلنســان،
مــع التأكيــد عــى رضورة بنــاء القــدرات للمؤسســات املعنيــة
لحقــوق اإلنســان لتمكينهــا مــن القيــام مبســؤولياتها
املناطــة بهــا ،وذلــك مــن خــال تعريــف املؤسســات الوطنية
بطبيعــة دورهــا بخصــوص متابعــة وتنفيــذ أهــداف التنميــة
املســتدامة يف بلدانهــا ،ولتبــادل أفضــل املامرســات،
واالطــاع عــى التجــارب وتقييمهــا.

■ ■ينـــص اإلعالن كذلـــك عىل أن "مـــن واجب الـــدول أن
تتعـــاون مـــع بعضهـــا يف تأمـــن التنميـــة ،وإزالة
العقبـــات التـــي تعـــرض التنمية".
■ ■ كـــا أن أهـــم األهـــداف اإلمنائيـــة التـــي تضمنها
اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان تتلخـــص يف
القضـــاء عىل الفقر ،وتوفري الصحـــة الجيدة والرفاه،
واملســـاواة بـــن الجنســـن ،والعمل الالئـــق ،ومنو
االقتصـــاد ،والعمـــل املناخي.

خامساً :السيد /محمد عيل الغامدي
الســؤال األول :مــا هــو الــدور املطلــوب منكــم كمنظمــة
مــن منظــات املجتمــع املــدين لإلســهام يف تحقيــق
أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030؟ وكيــف تنجــزون هــذا
الــدور عــى الصعيــد التنمــوي واإلغــايث؟

■ ■ يشـــر اإلعـــان كذلـــك إىل أن تنفيذ تلـــك األهداف
اإلمنائيـــة يتطلـــب توفـــر مجموعة مـــن الحقوق،
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 بني الجنســـن ،والحق
يف املســـاواة دون متييـــز  ...وغريها.

لإلجابة عن هذا السؤال ،أشار األستاذ /الغامدي لآليت:
■ ■تلعـب منظامت املجتمع املـدين والجمعيات الخريية
دورا ً محوريـاً يف محاربـة الجـوع ومكافحـة الفقـر
والقضـاء عليـه ،وهـي مـن أوىل أهـداف التنميـة
املسـتدامة.

■ ■وكل حق مـــن تلك الحقـــوق يرتبط بأهـــداف التنمية
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■ ■تســـاهم بشـــكل فعال يف الجهود التي تقوم بها
الحكومة.
■ ■تقوم بـــدور مهـــم يف رســـم السياســـات ،ووضع
الخطـــط التنمويـــة الالزمـــة وتنفيذهـــا لتحقيق تلك
األهداف.
■ ■كام تشـــارك بشكل أسايس يف حشـــد املوارد وسد
الفجوات لتحقيق التنمية املســـتدامة.
الســؤال الثــاين :مــا هــي التحديــات التــي تواجهكــم
يف عملكــم؟ وهــل تقومــون ببنــاء رشاكات يف مجــاالت
عملكــم؟
■ ■عـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجههـــم يف عملهم،
أشـــار الغامدي إىل شـــح املعلومات.
■ ■وعـــن تعزيـــز الـــراكات ،أوضـــح األســـتاذ الغامدي
إىل أن هنالـــك تعـــاون مـــع األمم املتحـــدة لتحديد
أولويـــات العمـــل ،وبخاصـــة يف مجـــال الالجئـــن
باملنطقـــة العربية.
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الجلسة الثانية:
مصادر البيانات غري التقليدية بشأن اإلحصاءات
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رئيــس الجلســة :الدكتــور /إنغــار ويــر – مديــر بحــوث الحوســبة االجتامعيــة ،معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة
( ،)QCRIجامعــة حمــد بــن خليفــة.
التقليديــة مثــل املســوح أو التعــدادات مكلفــة ،وتســتغرق
الكثــر مــن الوقــت ،فهــي ليســت مناســبة لتوفــر بيانــات
وافــرة ورسيعــة لخطــة .2030

يشــغل الدكتــور ويــر منصــب مديــر بحــوث الحوســبة
االجتامعيــة يف معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة (،)QCRI
بجامعــة حمــد بــن خليفــة .وهــو يســتخدم يف بحوثــه
متعــددة التخصصــات كميــات كبــرة مــن البيانــات عــر اإلنرتنــت
مــن خــال مواقــع التواصــل االجتامعــي وغريهــا مــن املصــادر
لدراســة الســلوك البــري عــى نطــاق واســع ،مــن أهمهــا
دراســة قيــاس الهجــرة الدولية باســتخدام األســاليب الرقمية،
وتتبــع الفجــوات الرقميــة بــن الجنســن ،ورســم خرائــط الفقــر.
ويشــارك الدكتــور ويــر بانتظــام مــع وكاالت األمــم املتحــدة
واملنظــات غــر الحكوميــة ،حيــث يســاعدها عــى اســتخدام
مصــادر البيانــات غــر التقليديــة لتلبيــة احتياجاتهــا التشــغيلية.
وقبــل انضاممــه إىل معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة ،عمــل
الدكتــور ويــر باحثًــا يف  .Yahoo Research Barcelonaوعندما
كان طالبًــا جامعيًــا ،درس الرياضيــات يف جامعــة كامربيــدج،
ومــن ثــم حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن معهــد ماكــس
بالنــك لعلــوم الكمبيوتــر .وهــو متحــدث متميــز يف جمعيــة
اآلالت الربمجيــة  ،ACMوعضــو كبــر يف معهــد مهنــديس
الكهربــاء واإللكرتونيــات  ،IEEEوجمعيــة النهــوض بالــذكاء
االصطناعــي .AAAI

وأشــار العــرض اىل أن تلــك العوامــل دعــت املجتمــع
اإلحصــايئ إىل البحــث يف إمكانيــة اســتخدام مصــادر بيانــات
جديــدة تكمــل املصــادر التقليديــة .فمــن جهــة ،هنــاك
وفــرة يف مصــادر البيانــات اإلداريــة ،ومــن جهــة أخــرى،
هنــاك تدفقــات مســتمرة مــن البيانــات الرقميــة الناتجــة
عــن األقــار الصناعيــة ،أو شــبكات املحمــول ،أو منصــات
الوســائط االجتامعيــة .ويف الوقــت الحــارض ،ميكننــا الوصول
إىل البيانــات مــن األقــار الصناعيــة والطائــرات بــدون طيــار
والهواتــف املحمولــة وتطبيقــات الوســائط االجتامعيــة
وعمليــات البحــث عــى اإلنرتنــت .وقريبــاً ســتتوفر شــبكة
عا ،مــا سيســهل
الجيــل الخامــس G5بشــكل أكــر اتســا ً
اســتخدام بيانــات املستشــعرات يف الســيارات أو األجهــزة
أو األنظمــة يف املنــزل أو املكتــب.
وركــز العــرض عــى أن اســتخدام مصــادر البيانــات الجديــدة
هــذه يتطلــب تطويــر أســاليب ومنهجيــات جديــدة ،مثــل
التكنولوجيــا واألســاليب والعمليــات وإدارة املعلومــات
واملعايــر واألطــر ،مــع عــدم إغفــال الحاجــة إىل تطويــر
املهــارات البرشيــة والرتتيبــات املؤسســية الرضوريــة
(القانونيــة والسياســية والتنظيميــة).

أوالً :الدكتور /رونالد جانسـن  -مسـاعد مدير ،الشعبة
اإلحصائيـة باألمم املتحدة:
حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف النمذجــة الرياضيــة
ملعالجــة املعلومــات البرشيــة يف مايــو 1990؛ ثــم التحــق
بالشــعبة اإلحصائيــة باألمــم املتحــدة يف يونيــو  1990يف
نيويــورك .يشــغل السيد/جانســن حاليــاً منصــب مســاعد
مديــر الشــعبة اإلحصائيــة باألمــم املتحــدة يف نيويــورك.
ويتــوىل مســؤولية عمــل الشــعبة يف مجــال ابتــكار البيانــات
واســراتيجيات تنميــة القــدرات ،مبــا يف ذلــك قيــادة
العمليــات بــن الحكومــات بشــأن ابتــكار اإلحصــاءات الرســمية،
وتنفيــذ ركيــزة تنميــة القــدرات يف خطــة عمــل كيــب تــاون
العامليــة دعــاً لرصــد خطــة التنميــة املســتدامة .2030

وتطــرق العــرض إىل الجهــود التــي قامــت بهــا األمــم
املتحــدة يف هــذا االتجــاه ،حيــث شــكلت اللجنــة اإلحصائيــة
التابعــة لألمــم املتحــدة يف  2018مجموعــة عمــل عامليــة
( )GWGبشــأن البيانــات الضخمــة لإلحصــاءات الرســمية،
والتــي وضعــت مــا يســمى بـــ "منصــة األمــم املتحــدة
العامليــة" ،وهــي بيئــة بحــث وتطويــر تعاونيــة ســحابية
ملجتمــع اإلحصــاء العاملــي وجميــع املجموعــات املعنيــة.
ويعتمــد نظــام هــذه املنصــة عــى مبــادئ الشــبكات
والســوق ،مــا يســهل تبــادل وتطويــر ومشــاركة البيانــات
واألســاليب واألدوات والخــرات ،ويــرع ابتــكار البيانات .ويف
نهايــة األمــر ،فــإن الغــرض مــن املنصــة هــو إنتــاج بيانــات
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
تجــارب عــى علــوم البيانــات والبيانــات الضخمــة.

وهــو يعمــل بشــكل خــاص عــى دعــم عمــل الفريــق العامــل
العاملــي املعنــي بالبيانــات الضخمــة ألغــراض اإلحصــاءات
الرســمية ،ومنــر األمــم املتحــدة العاملــي ذي الصلــة ،والــذي
يعــد بيئــة تعاونيــة للمجتمــع اإلحصــايئ العاملــي مــن أجــل
التنفيــذ املشــرك ملشــاريع ابتــكار البيانــات وتبــادل الخــرات.
عا يف علوم البيانات واإلحصاءات
عنوان العرض :لنعمل م ً
الرسمية عىل املستوى العاملي
نبذة مخترصة:
ركــز العــرض يف البدايــة عــى أهميــة إيجــاد مصــادر بيانــات
جديــدة لإلحصــاءات غــر الرســمية ملواجهــة التحــدي األكــر
ممثــاً يف توفــر بيانــات متواتــرة ودقيقــة ،ويف الوقــت
املناســب لرصــد التغــرات اإليجابيــة يف مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة  ،2030حيــث أن أدوات جمــع البيانــات

وواصــل املتحــدث بعــد ذلــك موضحـاً 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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ء عــى هــذه التجربــة ،نــرت الوكالتــان "دليــل
البديلــة؛ وبنــا ً
ابتــكار البيانــات مــن أجــل التنميــة :مــن الفكــرة إىل إثبــات
املفهــوم" ،مــع توجيهــات وأدوات عمليــة ملشــاريع ابتــكار
البيانــات .وخــال الفــرة  ،2018-2016عقــد برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ رشاكــة مــع  Data Pop Allianceلدعــم
البلــدان يف اســتخدام مناهــج غــر تقليديــة يف قيــاس
البيانــات لقيــاس مــؤرشات املســتوى  3مــن أهــداف التنمية
املســتدامة (تلــك املــؤرشات التــي ليــس لهــا إطــار قيــاس)؛
حيــث دعمــت املبــادرة ،التــي أطلــق عليهــا اســم "قيــاس
غــر املقــاس" ،مــا يقــرب مــن  12بلــدًا حــول العــامل.

ومــن ثــم أوجــز أســباب الربــط بــن علــوم البيانــات واإلحصاءات
الرســمية فيــا يــي )1( :تســخري البيانــات الضخمــة
واســتغاللها )2( ،تطويــر الخوارزميــات واختبارهــا ،مــا يــؤدي
إىل الحصــول عــى إحصــاءات ومــؤرشات وأفــكار )3( ،تطويــر
مهــارات جديــدة داخــل القــوى العاملــة للمكتــب اإلحصــايئ،
وكذلــك جــذب املجتمعــات األكادمييــة والقطــاع الخــاص
واملجتمــع املــدين للعمــل مــع املكتــب اإلحصــايئ.

ثانياً :السـيدة /جنيفر كولفيل  -رئيسـة فريق االبتكار،
الدول العربية ،برنامـج األمم املتحدة اإلمنايئ.

ويف أعقــاب هــذه املوجــة األوىل مــن البيانــات املتعلقــة
مببــادرات التنميــة التــي ركــزت عــى استكشــاف طــرق
جديــدة الســتخدام البيانــات يف النهــوض بالتنميــة ووضــع
النــاذج األوليــة لهــا واختبارهــا ،يــدرس برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ االتجاهــات الناشــئة التــي يحتمــل أن
ءا
تشــكل الجيــل القــادم مــن مامرســة ابتــكار البيانــات ،بــد ً
مــن األبعــاد السياســية إىل وكالــة البيانــات الفرديــة.

تتــوىل الســيدة /كولفيــل إدارة محفظــة االبتــكار يف
منطقــة الــدول العربيــة التابعــة لربنامــج األمــم املتحــدة
اإلمنــايئ ،والتــي تغطــي  17دولــة مــن الخليــج إىل شــال
إفريقيــا ،حيــث تديــر األنشــطة اإلقليميــة إلدخــال مناهــج
جديــدة وبديلــة للتنميــة ،مثــل األفــكار الســلوكية ،وابتــكار
البيانــات ،وأشــكال التمويــل البديلــة .وتقــوم بدعــم الزمــاء
والــركاء يف املســح املســتمر بحثًــا عــن أفــكار جديــدة
إلعــادة تأطــر تحديــات التنميــة ،ووضــع منــاذج أوليــة
برسعــة وبتكلفــة معقولــة ملعرفــة مــا الــذي ميكــن أن
ينجــح أو يفشــل ،و"العمــل بصخــب" ملشــاركة النجاحــات
والــدروس املســتفادة .ويف الســابق ،عملــت الســيدة
جنيفــر مستشــارة لسياســات التنميــة العامليــة مــع برنامــج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،حيــث ركــزت فيــه عــى الفعاليــة
املؤسســية وتنميــة القــدرات .وقبــل انضاممهــا إىل
منظومــة األمــم املتحــدة ،عملــت لســنوات عديــدة يف
القطــاع الخــاص بصفــة مستشــار إداري لــدى and Burson-
 .Marsteller Accentureوتحمــل الســيدة جنيفــر شــهادة
بكالوريــوس يف اآلداب مــن جامعــة ييــل ،ودرجة املاجســتري
يف إدارة األعــال مــن كليــة كيلــوغ لــإدارة (جامعــة
نــورث وســرن)؛ إضافــة إىل أنهــا حــرت برنامــج التعليــم
التنفيــذي حــول "االبتــكارات يف الحوكمــة" يف كليــة جــون
إف كينيــدي للعلــوم الحكوميــة بجامعــة هارفــارد.

ويعمــل الربنامــج أيضً ــا عــى تعزيــز قدرتــه الداخليــة
البتــكار البيانــات ،ووضعهــا يف قلــب مختــرات الترسيــع
 ،Accelerator Labsوهــي مبــادرة مؤسســية جديــدة
إلنشــاء أرسع وأكــر شــبكة تعليميــة يف العــامل يف مجــال
التطويــر .وبينــا يتطلــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
إىل معالجــة تحديــات القــرن الحــادي والعرشيــن بفعاليــة،
تــدرك املنظمــة الحاجــة إىل مقاربــات جديــدة تركــز عــى
البيانــات لفهــم هــذه التحديــات وهــي تتكشــف ،وإيجــاد
الحلــول األكــر مالءمــة محلي ـاً ،والتعلــم برسعــة أكــر حــول
مــا ميكــن أن ينجــح أو يفشــل .وبالرشاكــة مــع قطــر وأملانيــا،
يســتثمر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف  60مختــرا ً
يغطــي  78دولــة ،لــكل منهــا رئيــس استكشــاف مســؤول
عــن استكشــاف وتحديــد املعرفــة الحدوديــة ملواجهــة
تحديــات التنميــة؛ وتحديــد مصــادر جديــدة لألدلــة واألفــكار
املســتقبلية؛ وتحليــل وتصــور األمنــاط يف مصــادر البيانــات
غــر املهيكلــة؛ وتحويــل هــذه األفــكار إىل خيــارات تعليمية
ملعالجــة تحديــات السياســة املحــددة يف بلدانهــا.

عنوان العرض :إعادة تصور القياسNextGenData# :
نبذة مخترصة:
رغــم أن البيانــات الخاصــة مبســاحة التطويــر كان لهــا نصيبهــا
العــادل مــن الحوادث ،والفشــل ،والنكســات  -النابعــة جزئياً من
نظريــات التغيــر املفرطــة يف التبســيط ،واالعتقــاد الســاذج
بقــوة البيانــات ،وضعــف التفكــر يف االقتصــاد الســيايس –
إال أنــه كان هنــاك تقــدم هائــل عــى مــدى الســنوات العــر
املاضيــة يف طــرق إســهام البيانــات يف التنميــة.

ثالثـاً :السـيد /تريفـور مونـرو  -مديـر برامـج رئيسي،
مجموعـة بيانـات اقتصاديـات التنميـة يف البنـك
الـدويل.
يتــوىل تريفــور مونــرو منصــب مديــر برامــج رئيــي يف
مجموعــة بيانــات اقتصاديــات التنميــة يف البنــك الــدويل.
ويديــر برنامــج "االبتــكارات يف تحليــات البيانــات الضخمــة"
الــذي يقــدم منتجــات البيانــات والخدمــات التحليليــة
ملســاعدة فــرق البنــك الــدويل والبلــدان الناميــة عــى
وضــع مصــادر وطــرق جديــدة للبيانــات يف العمــل نحــو
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

ويقــوم برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بدعــم الــركاء
الوطنيــن الســتكامل اســتخدام البيانــات التقليديــة مبصــادر
وأنــواع جديــدة وبديلــة مــن البيانــات يف مواجهــة تحديــات
التنميــة املعقــدة بشــكل أفضــل ،وقيــاس تأثــر مختلَــف
النهــج املتبعــة بشــكل أفضــل .وخــال الفــرة ،2016-2015
شــارك برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مــع مبــادرة
األمــم املتحــدة للنبــض العاملــي  UN Global Pulseمــن
أجــل دعــم ســتة بلــدان يف استكشــاف اســتخدام البيانــات

قبــل عملــه يف البنــك الــدويل ،شــغل الســيد /مونــرو عــدة
مناصــب يف مجــال االبتــكار الرقمــي يف معهــد السياســات
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يعمـل السـيد /أحمـد بـن مسـلم املفرجـي يف املركـز
الوطنـي لإلحصـاء واملعلومـات بسـلطنة عمان كمديـر
تطبيقـات .وقـد عمـل يف كثير مـن الدراسـات االسـتقصائية
اإلحصائيـة ،وشـارك يف عـدة مشـاريع ،مثـل تعـدادي 2003
و  ،2010كمحلـل بيانـات ومسـؤول معلومـات .كما يـرأس
حاليـا فريـق التحـول الرقمـي يف املركـز .وطـوال حياتـه
املهنية ،لديه دور نشـط يف اسـتخدام وتوظيف تكنولوجيا
املعلومـات واالتصـاالت يف تنفيـذ العمليـات اإلحصائيـة.
رئيسـا للفريـق الوطنـي
ويف اآلونـة األخيرة ،تـم تعيينـه
ً
لتنفيـذ مشروع البيانـات الضخمـة (بيانـات الهاتـف النقـال)
إلنتـاج مـؤرشات إحصائيـة رسـمية.

التقدميــة ،ورشكــة فايتــال ويــف لالستشــارات ،وبوابــة
التنميــة ،ولوســنت للتكنولوجيــا .وهــو حاصــل عــى درجــة
املاجســتري يف االقتصــاد الــدويل مــن جامعــة كاليفورنيــا
يف ســان دييغــو.
عنــوان العــرض :البيانــات املطلوبــة للوقــت املعــارص
(.)Data4Now
نبذة مخترصة:
يف بدايــة العــرض تطــرق املتحــدث لنشــأة مبــادرة "البيانــات
املطلوبــة اآلن ( " )Data4Nowالتــي أطلقتهــا الســيدة/
أمينــة محمــد نائبــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة،
ويشــاركها يف قيادتهــا فريــق أســايس يتألف من الشــعبة
اإلحصائيــة باألمــم املتحــدة ،والبنــك الــدويل ،والرشاكــة
العامليــة لبيانــات التنميــة املســتدامة ،وشــبكة حلــول
التنميــة املســتدامة .وهــي مبــادرة تدعــو للحاجــة اىل
اســتخدام طــرق وأســاليب حديثــة الستكشــاف مصــادر إلنتــاج
بيانــات معــارصة غــر تقليديــة تلبــي الحاجــة لرصــد ومتابعــة
درجــات تحقــق مــؤرشات أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030

عنــوان العــرض :تجربــة املركــز الوطنــي لإلحصــاء
واملعلومــات يف توظيــف البيانــات الضخمــة يف مجــال
اإلحصــاء واملعلومــات.
نبذة مخترصة:
اســتهل املتحــدث العــرض بالحديــث عــن املــروع الــذي قــام
بتنفيــذه املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات بالســلطنة
لالســتفادة مــن بيانــات اســتخدامات الهواتــف النقالــة يف إنتــاج
مخرجــات إحصائيــة رســمية يف قطاعــي الســكان والســياحة
والحركــة اليوميــة بــن محافظــات وواليــات الســلطنة ،وذلــك
تلبيــة للــدور املنــاط باملركــز واملتمثــل يف بنــاء وإدارة
منظومــة متكاملــة عــى املســتوى الوطنــي تشــمل مــؤرشات
اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة وثقافيــة ومــؤرشات لقيــاس
األداء التنمــوي يف الســلطنة؛ لتســهيل متابعــة التقــدم
االجتامعــي واالقتصــادي ودعــم صناعــة القــرار.

وأشــار املتحــدث إىل أهميــة هــذه املبــادرة ،مبينــاً بأنهــم
يعانــون مــن شــح املعلومــات وقد ِ
مهــا ،إضافــة إىل عــدم
شــمولها لــكل الســكان .وهــذا يعنــي بالــرورة عــى ســبيل
املثــال عــدم القــدرة عــى تحديــد عــدد األطفــال الذيــن
يحتاجــون للتطعيــات ،أو حجــم الســكان الذيــن يحتاجــون
إىل مســاعدات غذائيــة عاجلــة ،أو عــدم متكنهــم مــن وقــف
التناقــص يف حجــم الغابــات والتنــوع البيولوجــي .وحتــى
يتمكــن املجتمــع الــدويل مــن تحقيــق أجنــدة التنميــة
املســتدامة  ،2030ال بــد مــن توفــر بيانــات حديثة غــر تقليدية
نضمــن مــن خاللهــا شــمولها لجميــع أفــراد املجتمــع.

وأشــار العــرض إىل أن املرجعيــات القانونيــة والدســتورية،
كاملرســوم الســلطاين رقــم ( )2014/40الخــاص بنظــام املركز،
واملرســوم الســلطاين ( )2019/55الخــاص بإصــدار قانــون
اإلحصــاء واملعلومــات ،إضافــة إىل مذكــرات التفاهــم التــي
تــم توقيعهــا مــع املؤسســات ذات العالقــة (هيئــة تنظيــم
االتصــاالت ورشكات االتصــاالت (عامنتــل ،وأوريــدو) ،ســاعدت
كثــرا ً يف الحصــول عــى البيانــات املطلوبــة للمــروع.

ونــوه العــرض إىل أن التطــور الحديــث يف التكنولوجيــا،
ويف عمليــات إنتــاج البيانــات وتحليلهــا ســاعد كثــرا ً يف
ردم الفجــوات يف البيانــات ،وتتفهــم حاليــاً كثــر مــن
الحكومــات واملؤسســات أهميــة تطويــر منهجيــات وأطــر
حديثــة لتحديــد مصــادر جديــدة للبيانــات.

وتطــرق العــرض إىل نوعيــة البيانــات التــي تــم الحصــول
عليهــا ،وهــي بيانــات االتصــال مــن املشــركني املحليــن،
 ،))Domesticوبيانــات االتصــال للقادمــن إىل الســلطنة
(خاصيــة التجــوال ( ،))Inboundوبيانــات املشــركني
( ،)Subscribersوبيانــات محطــات االتصــال (.)Cells

وأشــار العــرض إىل أن هــذه املبــادرة تســعى إىل مســاعدة
أعضــاء النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة عــى التعــاون بشــكل
أكــر فعاليــة مــع الــركاء املحليــن والوطنيــن والعامليني
مــن املنظــات الحكوميــة الدوليــة ،واألوســاط األكادمييــة،
واملجتمــع املــدين ،والقطــاع الخــاص ،حتــى يتمكنــوا مــن
إحــداث تغيــر إيجــايب يف حيــاة النــاس مــن خــال القــدرة
عــى تقديــم بيانــات أفضــل ،ويف الوقــت املناســب
مــن أجــل وضــع سياســات واتخــاذ قــرارات صائبــة ألجنــدة
التنميــة املســتدامة  .2030وتســعى كذلــك إليجــاد فــرص
لتعــاون علــاء البيانــات واإلحصائيــن ومنتجــي البيانــات
ومســتخدميها عــى املســتويني الــدويل والوطنــي
إلنشــاء رشاكات بياناتيــة بــن الجمهــور والكيانــات الخاصــة.

أمــا عــن الصعوبــات التــي صادفهــا املــروع ،فقــد أشــار
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 املــروع ،وهــي كتابــة الربمجيــات
الحتســاب املــؤرشات املســتهدفة يف القطاعــات آنفــة
الذكــر.

رابعـاً :السـيد /أحمد بن مسـلم بن سـامل املفرجي  -مدير
التطبيقات ،املركز الوطنـي لإلحصاء واملعلومات
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املناقشة:

ويف نهايــة الجلســة ،تــم فتــح بــاب النقــاش ،حيــث تــم
توجيــه الســؤال التــايل:

س :كيفيــة معالجــة الفجــوة يف القــدرات بالنســبة للــدول
املختلفــة مبــروع البنــك الــدويل؟
ج :جــاءت إجابــة الدكتــور مونــرو كالتــايل :يعمــل يف
املــروع خــراء مــن مختلــف الــدول ،وينظــرون إىل
املشــكالت كل مــن منظــوره الثقــايف ،وبالتــايل ميكنهــم
التوصــل إىل حلــول تــريض الجميــع.
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الجلسة الثالثة:
بناء القدرات

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

رئيــس الجلســة :الدكتــور /خالــد عــي القــره داغــي  -مستشــار نظــم املعلومــات التنمويــة ،مكتــب رئيــس
جهــاز التخطيــط واإلحصــاء
يف املتابعــة واملراجعــة املنهجيــة لتنفيــذ خطــة التنميــة
املســتدامة  .2030وستســتند عمليــة املتابعــة واملراجعــة
إىل مراجعــات التقــدم املحــرز املنتظمــة والتطوعيــة
والشــاملة بقيــادة قُطْريــة عــى املســتوى الوطنــي،
بحيــث يتــم إدخالهــا ضمــن املراجعــات عــى املســتويني
اإلقليمــي والعاملــي.

قبــل انضاممــه لجهــاز التخطيــط واإلحصــاء عمــل الدكتــور
خالــد مديــرا ً لنظــم املعرفــة واالبتــكار يف قطاع البحــوث
والتطوير مبؤسســة قطــر .وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه
يف عــام  2008مــن جامعــة مانشســر باململكــة املتحــدة.
ويف عــام  ،2013تــوىل قيــادة مــروع فريــد مــن نوعــه
يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا كباحــث زائــر
ومديــر مــروع العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار .ويف
عــام  ،2016حصــل عــى "الشــهادة املتقدمــة يف اإلدارة
واالبتــكار والتكنولوجيــا للمديــر التنفيــذي" مــن معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.

ومــن خــال تأييــد هــدف قائــم بذاتــه بشــأن املــدن (الهــدف
 11مــن أهــداف التنميــة املســتدامة) ،املعــروف باســم
"الهــدف الحــري"  -جعــل املــدن واملســتوطنات البرشيــة
شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة عــى الصمــود ومســتدامة
 ،أقــر املجتمــع الــدويل بالتوســع الحــري ومنــو املــدنكقــوة تحويليــة للتنميــة ،حيــث يعــرف هــذا االتفــاق الدويل
األول مــن نوعــه حــول التنميــة الحرضيــة املســتدامة كــرط
أســايس مســبق للتنميــة املســتدامة .وإن التنفيــذ الفعــال
للهــدف  11ورصــده واإلبــاغ عنــه عــى مســتوى املدينــة
ســيعزز آليــات التنســيق بــن الســلطات الوطنيــة واملحليــة،
ويف بعــض الحــاالت ،ســيمثل تغيــرا ً جذريــاً يف الحوكمــة
مبشــاركة أكــر مــن الســلطات املحليــة يف هــذه العمليــة.

أوالً :الدكتـور /روبـرت بيتر ندوغـوا :رئيـس وحـدة
البيانـات واإلحصـاء يف مقـر موئـل (املسـتوطنات
البرشيـة) األمـم املتحـدة
يتــوىل روبــرت بيــر ندوغــوا منصــب رئيــس وحــدة املراصــد
الحرضيــة العامليــة  -وهــي وحــدة متخصصــة يف إدارة
البيانــات واإلحصــاءات الحرضيــة يف مقــر موئــل األمــم
املتحــدة يف نــرويب ،كينيــا .ويشــغل روبــرت منصــب رئيــس
تطويــر املنهجيــة للعديــد مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة
املســتدامة الحرضيــة يف إطــار الهــدف  11الــذي يعتــر
موئــل األمــم املتحــدة الوكالــة املعنيــة بــه.

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

وقبــل انضاممــه إىل موئــل األمــم املتحــدة ،عمــل روبــرت
مــع العديــد مــن املنظــات واملؤسســات الدوليــة ،منهــا:
مكتــب اليونيســف يف كينيــا ،وكليــة لنــدن للصحــة والطــب
االســتوايئ ،وجامعــة هايدلــرغ ،واملركــز األفريقــي لبحــوث
الســكان والصحــة ،وغريهــا .ولــه العديــد مــن املؤلفــات
والبحــوث املنشــورة يف مجــاالت الصحــة الحرضيــة ،وعلــم
األوبئــة ،والنمذجــة اإلحصائيــة.

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

عنــوان العــرض :األدوات والخــرات الالزمــة لرصــد أهــداف
التنميــة املســتدامة الحرضيــة (الهــدف  :)11مــا الــذي
تعلمنــاه منــذ عــام .2015
نبذة مخترصة:
يف ســبتمرب  ،2015اعتمــدت قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة
املســتدامة إطــا ًرا جديــدًا لتوجيــه جهــود التنميــة بــن
عامــي  2015و  ،2030بعنــوان "تحويــل عاملنــا :خطــة التنميــة
املســتدامة ."2030
وخطــة  2030تتضمــن  17هدفًــا مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة و  169غايــة .وتتنــاول أهــداف التنميــة املســتدامة
األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للتنميــة ،وترابطهــا
بطريقــة متكاملــة ،والجوانــب املتعلقــة باملجتمعات الســلمية
واملؤسســات الفعالــة ،فض ـاً عــن وســائل التنفيــذ (التمويــل،
والتكنولوجيــا ،وتنميــة القــدرات ،إلــخ).

ثانيـاً :الدكتـور /أتيلا كرمـان  -مديـر إدارة اإلحصـاء
واملعلومـات ،مركـز البحـوث االقتصاديـة واالجتامعيـة
والتدريـب()SESRIC

وقــد التــزم رؤســاء الــدول والحكومــات أيضً ــا باملشــاركة

يعمـل مديـ ًرا إلدارة اإلحصـاء واملعلومـات مبركـز البحـوث
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شــغل الدكتــور /املزاحمــي ســابقًا منصــب نائــب املديــر
العــام للتخطيــط والدراســات يف وزارة الصحــة بســلطنة
عــان ،حيــث التحــق بــوزارة الصحــة يف عــام  1992كإحصايئ
صحــي إقليمــي يف منطقة الظاهرة .ويف عــام  ،2004تم
تعيينــه مديــرا ً إلدارة املعلومــات واإلحصــاءات الصحيــة يف
الــوزارة .وهــو يحمــل درجــة الدكتــوراه يف الصحــة العامــة
مــن جامعــة كوينزالنــد يف بريســبني ،أســراليا (.)2015

االقتصاديـة واالجتامعيـة والتدريـب( )SESRICالتابـع ملنظمة
التعـاون اإلسلامي –أنقرا/تركيـا ،وذلـك منـذ  1مايـو .2019
وقـد حصـل على درجـة البكالوريـوس يف العلـوم املاليـة
واملرصفيـة مـن جامعـة بيلكنت يف أنقـرة ،تركيا عـام ،2001
ودرجـة املاجسـتري يف اإلدارة املاليـة مـن جامعـة كوبيرغ
يف أملانيـا عـام  ،2004ودرجـة الدكتـوراه يف بحـوث
العمليـات مـن معهـد علـوم الدفـاع باألكادميية العسـكرية
الرتكيـة يف أنقـرة ،تركيـا .وكان قـد التحـق مبركـز أنقـرة يف
شـهر أبريـل  .2007ولديـه عـدة أبحـاث حـول أهـداف التنمية
املسـتدامة ،والقـدرات اإلحصائيـة ....وغريهـا.

عنــوان العــرض :بنــاء القــدرات اإلحصائيــة يف مجلــس
التعــاون الخليجــي :مدخــل هــام نحــو أنظمــة احصائيــة
حديثــة.
نبذة مخترصة:
اســتهل املتحــدث عرضــه بالتعريــف باملركــز وأهدافــه،
حيــث تــم إنشــاؤه يف يونيــو  2011لتوفــر بيانــات إحصائيــة
رســمية مشــركة للــدول األعضــاء مبجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة .ويهــدف املركــز إىل بنــاء القــدرات وتعزيــز
الثقافــة اإلحصائيــة بــن دول املجلــس ،وذلــك لضــان
اســتدامة املؤسســات اإلحصائيــة بتلــك الــدول ،وتحســن
نوعيــة البيانــات االحصائيــة املنتجــة ،وتطويرهــا.

عنــوان العــرض :جهــود تنميــة قــدرات مركــز أنقــرة يف
تحديــث األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة لبلــدان منظمــة
التعــاون اإلســامي.
نبذة مخترصة:
اســتهل املتحــدث العــرض بإعطــاء ملخــص موجــز عــن املركــز
والــدور املنــوط بــه ،مــع الرتكيــز عــى جهــوده يف بنــاء
القــدرات .ومنــذ إنشــائه يف  ،1978يعمــل املركــز كمؤسســة
تحــت مظلــة منظمــة التعــاون اإلســامية يف مجــاالت
اإلحصــاء والبحــوث والتدريــب والتعــاون الفنــي بغيــة بنــاء
القــدرات وتنميتهــا بــن الــدول األعضــاء باملنظمــة مــن
خــال الــدورات اإلحصائيــة واالستشــارات الفنيــة والزيــارات
امليدانيــة بغيــة إنتــاج بيانــات إحصائيــة وطنيــة أفضــل ،ووضع
سياســات ،وتطويــر اســراتيجيات قامئــة عــى األدلــة.

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

لتحقيــق تلــك األهــداف ،أشــار العــرض إىل مبــادرة املركــز
بتطويــر "برنامــج بنــاء القــدرات اإلحصائيــة ( .")StatCaBويف
هــذا اإلطــار ،تنــاول العــرض بالتفصيل مراحــل االختيــار لتطبيق
ء عــى احتياجــات وقــدرات الــدول
الربنامــج ،والتــي متــت بنــا ً
األعضــاء باملنظمــة ،حيــث قــام املركــز بتوزيــع اســتبيان
عــى جميــع تلــك الــدول لتحديــد االحتياجــات الفعليــة لــكل
ء عــى نتائــج ذلــك االســتبيان ،متكــن املركــز مــن
منهــا .وبنــا ً
تصنيــف الــدول األعضــاء مبنظمــة التعــاون اإلســامية حســب
مســتويات قدراتهــا ،وتــم تحديــد االحتياجــات املتعلقــة
بالعمــل اإلحصــايئ لــكل منهــا.

وتطــرق العــرض إىل بعــض األنشــطة التــي قــام بهــا لبنــاء
القــدرات ،حيــث نظــم  52ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة شــارك
فيهــا  1146مــن منتســبي املكاتــب اإلحصائيــة بالــدول
األعضــاء .ونظــم املركــز كذلــك وبصــورة متواتــرة اجتامعــات
عــى مســتوى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
بلــغ عددهــا  94اجتامعـاً شــارك فيــه أكــر مــن  2110مشــاركاً.
إىل جانــب ذلــك ،يشــارك املركــز يف الفعاليــات العامليــة
ذات العالقــة مــن خــال املؤمتــرات وامللتقيــات العلميــة
واملنــح الدراســية.

بــدأ املركــز بعــد ذلــك بتنظيــم دورات تدريبيــة يف اإلحصــاء،
وتنظيــم زيــارات ،وتقديــم استشــارات فنيــة ...وغريهــا مــن
الوســائل واإلجــراءات التدريبيــة .ويف هــذا الخصــوص ،أشــار
العــرض إىل أن املركــز ومنــذ  2007نظــم  381نشــاطاً مــن
هــذا النــوع ،منهــا  242دورة تدريبيــة قصــرة املــدى يف
اإلحصــاء ،و 45زيــارة دراســية ،و 20مهمــة فنيــة ،إىل جانــب
 65ورشــة عمــل دوليــة ،و  8اجتامعــات لربنامــج بنــاء القــدرات
اإلحصائيــة ( /)StatCaBومنظمــة التعــاون االســامي ،شــارك
فيهــا أكــر مــن  8000خبــر مــن مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة
واملؤسســات اإلحصائيــة بــدول املنظمــة.

وكذلــك نــوه العــرض إىل أن املركــز لديــه برامــج خاصــة
ببنــاء القــدرات تتضمــن برنامــج املنــح الدراســية الخارجيــة،
ومســا ًرا للتدريــب ،وبرنامــج النظــراء ،وتنظيــم منافســات يف
املجــاالت اإلحصائيــة بــن الشــباب.
املناقشات:
ويف نهايــة الجلســة تــم فتــح بــاب املناقشــة ،حيــث
متحــورت األســئلة واإلجابــة عليهــا حــول اآليت:
الســؤال ( :)1يرجــى تحديــد بعــض األطــر اإلحصائيــة لتحليــل
البيانــات الضخمــة .Big Data

ثالثـاً :الدكتور /صالح املزاحمـي  -مدير إدارة مؤرشات
البحـث والتطويـر يف املركـز اإلحصايئ لـدول مجلس
التعاون الخليجية ()GCC-STAT

اإلجابــة :هنالــك موقــع بعنــوان " "..… Learningبــه العديــد
من الكتب التي نرشت يف هذا املجال.
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السـؤال ( :)3ما مسـتوى التعاون بني املراكز واملؤسسـات
اإلحصائيـة واملنظمات الدوليـة لتطوير أطر إحصائيـة لتحليل
البيانـات الحديثة؟

الســؤال ( :)2هــل لــدى املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ( )GCC-STATأو مركــز
األبحــاث اإلحصائيــة واإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والتدريــب
للــدول اإلســامية ( )SESSRICبرامــج أو خطــط لتطويــر وتحليل
البيانــات الضخمــة؟

اإلجابــة :أجمــع املتحدثــون عــى أن لديهــم رشاكات
تعــاون مــع كثــر مــن مراكــز ومعاهــد البحــوث واملنظــات
والــوكاالت الدوليــة واإلقليميــة يف مختلــف مجــاالت العمــل
اإلحصــايئ.

اإلجابة ( :)1ال توجد لدى املركزين خطط من هذا النوع.
اإلجابــة ( :)2مــن بيــر :ال نطــور أطــر إحصائيــة مــن أجــل
تطويرهــا ،ولكــن إليجــاد الحلــول يف املواقــف غــر العاديــة
(التحديــات).
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رئيــس الجلســة :الســيد /عبــد الهــادي صالــح الشــاوي -مديــر املكتــب الفنــي للجنــة الدامئــة للســكان بجهــاز
التخطيــط واإلحصــاء
ـتقل للمســائل املتعلقــة بــاألرسة يف قطــر واملنطقــة
مسـ ً
العربيــة .ويلتــزم املعهــد بالبيانــات والتحليــات مــن أجــل
النهــوض بالسياســات األرسيــة ،حيــث يســهم بشــكل كبــر
يف مجــال املامرســات القامئــة عــى األدلــة مــن خــال
توليــد البيانــات إلثــراء تطويــر السياســات األرسيــة يف قطــر
واملنطقــة ،ومســاعدة واضعــي السياســات عــى تقييــم
املشــكالت املحليــة ،وتنفيــذ حلــول جديــدة.

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

وقــد قــام املعهــد بــإدراج املامرســات القامئــة عــى
األدلــة وعلــم التنفيــذ بقــوة يف مجــال األرسة يف
املنطقــة .فعــى ســبيل املثــال ،أصــدر املعهــد دراســات
أصيلــة تشــمل التــوازن بــن العمــل واألرسة ،وبرامــج األبــوة،
ورفــاه الطفــل ،ومــرض التوحــد ،إلــخ.

أوالً :الدكتـورة /رشيفـة نعمان العمادي :املدیـر
التنفيـذي – معهـد الدوحـة الـدويل للدراسـات
األرسيـة

ومل يقتــر دور املعهــد عــى قطــر فقــط ،بــل تعــداه
ليشــمل العــامل العــريب كلــه مــن حيــث توفــر البيانــات
والدراســات الالزمــة حــول األرسة العربيــة ملســاعدة
متخــذي القــرار ،والعمــل عــى توظيــف النتائــج يف صياغــة
السياســات مــن خــال إثــراء القاعــدة املعرفيــة حــول األرسة
العربيــة ،واالســتفادة مــن التبــادل املعــريف ،واألخــذ مــن
الخــرات العامليــة ،ووضــع البيانــات االرسيــة عــى أجنــدة
متخــذي القــرار .كــا يقــوم املعهــد مبامرســة دوره مــن
خــال متابعــة تنفيــذ وتطبيــق السياســات التــي يقرتحهــا.

إىل جانــب عملهــا مديــ ًرا تنفيذيًــا يف املعهــد املذكــور،
هــي عضــو يف عــدد مــن مجالــس اإلدارات والجمعيــات،
عــى النحــو التــايل:
ـ ـعضو يف لجنة دعم الصحة السلوكیة.
ـ ـعضو يف مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخني.
ـ ـعضــو يف مجموعــة املختصیــن يف عــاج اإلدمــان يف
األمــم املتحــدة (غیــر حكومیــة).

ـ ـإنشــاء شــبكة دوليــة مــن الخــراء يف مواضيــع مختلفــة
لوضــع سياســات أرسيــة قامئــة عــى األدلــة.

وهــي حاصلــة عــى درجــة املاجســتیر والدكتــوراه مــن
جامعــة مانشیســر میرتوبوليتــان بربیطانیــا ،ونظمــت عــدة
دورات وورش عمــل تدریبیــة يف مجــال العــاج النفــي
واألرسي ،و قدمــت أوراق عمــل يف عــدة مؤمتــرات دولیــة
تتعلــق بتخصصهــا ،وشــاركت يف عــدد مــن الدراســات
واألبحــاث ،ونــرت بعضھــا يف مجــات عاملیــة.

ـ ـالبحــث عــن أفضــل املامرســات يف مجــال السياســات
األرسيــة.
ـ ـاقــراح برامــج توعويــة حــول السياســات األرسيــة
يشــارك أصحــاب املصلحــة ومتخــذو القــرار يف إعدادهــا
وتنفيذهــا ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا.

عنــوان العــرض :السياســات العائليــة املبنيــة عــى
األدلــة :مــن البيانــات إىل صنــع القــرار.
نبذة مخترصة:
يف بدايــة العــرض ،تحدثــت الدكتــورة رشيفــة بصــورة عامــة
عــن أهميــة البيانــات يف رســم السياســات القامئــة عــى
األدلــة ،مبــا فيهــا سياســات األرسة .وحتــى تكــون تلــك
السياســات فاعلــة ومؤثــرة ،ينبغــي أن تقــوم عــى فهــم
ســليم للمشــاكل والقضايــا والســياق الــذي تعمــل فيــه،
مــا 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.

ثانيـاً :الدكتـور  /لـؤي شـبانه  -املديـر اإلقليمـي
ملكتـب صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ،الـدول
العربيـة.

انتقلــت بعــد ذلــك للتعريــف مبعهــد الدوحــة الــدويل
لــأرسة ( ،)DIFIوالــدور الــذي يقــوم بــه .فهــو عضــو
ـا
ـال ملركــز بحــوث يقــدم تحليـ ً
مبؤسســة قطــر ،ويعتــر مثـ ً

عــى مــدار العقديــن املاضيــن ،شــغل عــددًا مــن املناصــب
العامــة الوطنيــة والدوليــة رفيعــة املســتوى يف مجــال
اإلحصــاءات الرســمية ،وتعــداد الســكان ،والســكان والتنميــة،

كــا أشــارت الدكتــورة إىل أن األرسة العربيــة تواجــه تحديــات
كبــرة تؤثــر عــى متاســكها ،ومنهــا :حاجــة صاحــب القــرار
لبيانــات ضخمــة لفهمهــا بشــكل موضوعــي ،وتكــون مبنيــة
عــى األدلــة .كــا أفــادت الدكتــورة بخربتهــا يف مجــال
اإلرشــاد الزواجــي واإلرشــاد األرسي وأهميتــه يف الحفــاظ
عــى اســتقرار األرسة.
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والرصــد والتقييــم ،وإدارة الربامــج ،والرتويــج لهــا داخــل
منظومــة األمــم املتحــدة،

عمــل الدكتــور يــوراي ســابقًا يف العديــد مــن املناصــب يف
لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا عــى املواضيــع
اإلحصائيــة املختلفــة ،مبــا يف ذلــك إحصــاءات االقتصــاد
الــكيل ،وتعــدادات الســكان واملســاكن ،وإحصــاءات
الهجــرة .وكان الرتكيــز الرئيــي لعملــه عــى البنيــة
التحتيــة اإلحصائيــة ،مبــا يف ذلــك البيانــات ومنــاذج البيانــات
التعريفيــة ونوعيــة البيانــات ،و الدكتــور يــوراي حاصــل عــى
درجــة الدكتــوراه يف اإلحصــاء الريــايض.

عنــوان العــرض :التحــوالت يف اإلحصــاءات الرســمية
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تتمحــور
حــول االنســان
نبذة مخترصة:
ابتــدأ الدكتــور لــؤي عرضــه بالســؤال التــايل وهــو :إىل
أي مــدى يســتفيد النــاس مــن التنميــة؟ وهــو مــا تحــاول
أهــداف التنميــة املســتدامة عالجــه مــن خــال جعــل
اإلنســان محــور تركيزهــا .إن "أهــداف التنميــة املســتدامة
املتمحــورة حــول االنســان" هــي مصطلــح يســتند إىل فكــرة
وجــود النــاس يف صميــم خطــة التنميــة ،حيــث تــم تصميــم
أهــداف التنميــة املســتدامة حــول ثالثــة ركائــز؛ اقتصاديــة
واجتامعيــة وبيئيــة .ويتــم تعميــم الديناميــات الســكانية
عــر  14هدفًــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .وتقــدم
رشا مركبًــا لقيــاس التقــدم املحــرز يف
هــذه الورقــة مــؤ ً
التنميــة الســكانية كأداة قيــاس مــري ،وتحليــل السياســات
لتحديــد الثغــرات واألولويــات التــي قــد تتخذهــا البلــدان
لضــان أن يكــون النــاس يف صميــم تنفيــذ أهــداف التنميــة
املســتدامة .ويفــرض اإلطــار املفاهيمــي أن "أهــداف
التنميــة املســتدامة التــي تتمحــور حــول النــاس" تعنــي أن
النــاس هــم يف صميــم تنفيــذ أهــداف التنمية املســتدامة،
وأنهــم هــم الهــدف ،وأن نجــاح تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة يقــاس بالتأثــر اإليجــايب عــى رفاهيــة النــاس،
وليــس مــن خــال قيــاس النمــو االقتصــادي الــذي قــد
يخفــي مشــاكل اجتامعيــة ،مثــل عــدم املســاواة ،والتوزيــع
غــر العــادل للــروات.

الدكتور /إسماعيل ل َّبد  -دميغرايف/إحصايئ ،شعبة
اإلحصـاء بلجنـة األمـم املتحـدة للشـؤون االقتصادية
واالجتامعية لغريب اسـيا (االسـكوا)

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

د .إسماعيل لبـد يعمـل يف املجـال االحصـايئ والبحثـي
منـذ أكثر مـن عرشيـن عامـاً يف مؤسسـات األمـم املتحـدة
واملؤسسـات الحكوميـة ومؤسسـات املجتمـع املـدين
واملجـال األكادميـي .وقـد حصـل على درجة الدكتـوراه يف
علـوم الدميغرافيـا واملاجسـتري يف اإلحصـاء التطبيقـي
مـن مدرسـة الدراسـات العليـا للعلـوم االجتامعيـة بباريـس
وجامعـة رشق باريـس.
التحـق بالعمـل مبنظمـة األمم املتحـدة عـام  ،1999ويعمل
منـذ العـام  2008يف إدارة اإلحصـاء يف :اللجنـة االقتصادية
واالجتامعيـة لغـرب آسـيا (االسـكوا) يف مجـال اإلحصـاءات
الدميغرافيـة واالجتامعيـة ،ويعمـل منسـقًا لفريـق العمـل
العريب لتعدادات السـكان واملسـاكن ،وكذلـك يقوم بتقديم
العـون الفنـي للبلـدان يف املجـاالت اإلحصائيـة ذات الصلـة
متضمنـة االستراتيجيات اإلحصائيـة للمراكز الوطنيـة لإلحصاء.
عنــوان العــرض :آفــاق االبتــكار والتكنولوجيــا يف مجــال
اإلحصــاءات الرســمية يف الــدول العربيــة.
نبذة مخترصة:
اســتهل املتحــدث العــرض بالرتكيــز عــى أهميــة التكنولوجيا
الجديــدة ،مبــا فيهــا البيانــات الجغرافيــة املكانيــة يف
تحديــث اإلحصــاءات الرســمية يف البلــدان العربيــة .وأشــار
اىل أن النتائــج املذكــورة يف العــرض هــي نتائــج االســتبيان
الــذي أعدتــه شــعبة اإلحصــاءات يف لجنــة األمــم املتحــدة
االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا (اإلســكوا) حــول تجــارب
ومامرســات الــدول العربيــة يف اســتخدام منهجيــات
وتقنيــات الجغرافيــا املكانيــة ونــر البيانــات اإلحصائيــة.

ء مــن تقريــر  2014متــت الدعــوة يف األمــم
وكذلــك ابتــدا ً
املتحــدة إىل جعــل موضــوع الســكان مشــركًا بــن كل
مواضيــع التنميــة .واالنتقــال باملوضــوع مــن مــا تقدمــه
الدولــة لألفــراد مــن الخدمــات إىل اســتفادتهم الفعليــة
مــن هــذه الخدمــات ،أي مــدى متتعهــم بحقوقهــم .كــا
أشــار إىل أنــه منــذ عــام  1990إىل عــام  2015فــإن األغنيــاء
ازدادوا غنــى ،كــا ازداد الفقــراء فقــ ًرا ،حيــث أن النظــام
اإلحصــايئ مل يتنبــأ باألزمــة االقتصاديــة التــي تــرب العــامل.

وذكــر الدكتــور يــواري بــأن االســتبيان أرســل إىل جميــع
الــدول العربيــة البالــغ عددهــا  22دولة يف أغســطس ،2018
وتــم اســتالم الــردود مــن  16دولــة بنهايــة أكتوبــر .2018

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

وعــى ضــوء النتائــج ،تــم تحديــد مجموعــة مــن املنهجيــات
والتقنيــات لدعــم تعــدادات الســكان واملســاكن واألنشــطة
اإلحصائيــة ،وتحديــد األركان األساســية إلرســاء بنيــة تحتيــة
إحصائيــة للمعلومــات الجغرافيــة املكانيــة ،خاصــة وأن
األمــم املتحــدة قــد أوصــت بــأن تحــرص الــدول عــى
مواكبــة التقــدم التكنولوجــي الــذي تحقــق منــذ الجولــة

ثالثـاً :الدكتـور /يـوراي ريـكان  -مديـر شـعبة اإلحصاء
يف لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة واالجتامعيـة
لغريب آسـيا
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الرقمــي لعمالئنــا ورشكائنــا.

الســابقة للتعــدادات ،ال ســيام يف مجــال نظــم املعلومــات
الجغرافيــة لجولــة .2020

عنوان العرض :الذكاء االصطناعي لالستكشاف املعريف.
نبذة مخترصة:
طــرح محمــد عفانــة الســؤال عــن كيفيــة االســتفادة مــن
البيانــات املتنوعــة املتوفــرة اليــوم مــن صــور ونصــوص
وفيديوهــات؟ وأجــاب بــأن برامــج الــذكاء االصطناعــي
متكــن مــن ذلــك ،حيــث توفــر إمكانيــة التعامــل الســهل
والرسيــع مــع البيانــات غــر املهيكلــة ،مثــل الرســائل
الربيديــة ،واملســامع الصوتيــة والفيديوهــات ،والصــور،
وجعلهــا قابلــة للعــاج مــن حيــث البحــث والنســخ والتصنيــف
جــا مــن بعــض الربمجيــات التــي ميكــن
والرتتيــب .وقــدم منوذ ً
اســتخدامها لهــذا الغــرض .كــا أبــدى اســتعداد رشكتــه
ملســاعدة الجهــات املحتاجــة يف هــذا املجــال الــذي
تــزداد أهميتــه مــع تطــور األجهــزة وارتباطهــا ببعــض عــر
مــا بعــد يــوم .ويبقــى موضــوع
شــبكات تتوســع وتنتــر يو ً
األمــن الســراين أحــد التحديــات البــارزة يف هــذا املجــال،
حيــث أن الشــبكات كلــا توســعت زادت هشاشــتها األمنيــة.

رشا "بتوافــق بــروت" حــول
ويرتبــط التقريــر ارتباطًــا مبــا ً
التكنولوجيــا مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف املنطقــة
العربيــة الــذي اعتمدتــه الــدول األعضــاء يف الــدورة
الوزاريــة الثالثــن للجنــة اإلســكوا التــي عقــدت يف بــروت
يف يونيــو  ،2018حيــث أكــد "توافــق بــروت" عــى رضورة
تبــادل الخــرات وأفضــل املامرســات يف نقــل التكنولوجيــا
وتكييفهــا مــن أجــل التنميــة املســتدامة .وقــد عرضــت
النقــاط الرئيســية لهــذا التقريــر عــى اللجنــة اإلحصائيــة
يف اإلســكوا يف دورتهــا الثالثــة عــرة إلعطــاء ملحــة
عــن التقنيــات الناشــئة املســتخدمة يف دعــم األنشــطة
اإلحصائيــة .ويســعى التقريــر أيضً ــا إىل إطــاق نقــاش عــن
أنشــطة التعــاون الفنــي التــي قــد تحتــاج إليهــا الــدول
األعضــاء لدمــج تلــك التقنيــات يف عملياتهــا اإلحصائيــة.
وأشــار العــرض إىل أن شــعبة اإلحصــاء بلجنــة اإلســكوا
تهــدف إىل لعــب دور تنســيقي يف تعزيــز االســتخدام
االســراتيجي لتكنولوجيــا الجغرافيــا املكانيــة ،وغريهــا مــن
التكنولوجيــات االبتكاريــة لدعــم ال ُنظــم اإلحصائيــة ،والدعــوة
إىل اعتامدهــا وتنفيذهــا وفق ـاً لتوصيــات األمــم املتحــدة،
مــع أخــذ الظــروف الوطنيــة للــدول األعضــاء يف االعتبــار.

وعــى مــدى العقــد املــايض ،حــدث منــو هائــل يف
التطبيقــات والخدمــات التــي تســتخدم البيانــات بشــكل
مكثــف ،حيــث يتــم إنشــاء البيانــات مــن مجموعــة متنوعــة
مــن مصــادر الحافــة ،مثــل األجهــزة واملتصفحــات والخوادم،
باإلضافــة إىل امللفــات القامئــة بصيغــة ، PDFوالوثائــق
املكتوبــة بخــط اليــد ،والصــور ،والنــاذج املمســوحة ضوئيًــا،
إلــخ  ...مــا يجعــل مــن الصعــب تجميــع األفــكار والتعبــر
عنهــا .وعــرض كذلــك كيــف ميكــن للــذكاء االصطناعــي
لالستكشــاف املعــريف أن يســاعد يف البحــث عــن البيانــات،
ويدعــم القــرارات التــي تعتمــد عــى البيانــات.

رابعـاً :السـيد /محمـد عفانـة  -أخصايئ حلـول ،رشكة
مايكروسوفت
عمــل بشــغف مــن أجــل بنــاء رشاكــة مــع مؤسســات
متعــددة مــن صناعــات وقطاعــات مختلفــة لوضــع أســس
اســراتيجيات الــذكاء االصطناعــي ودفــع عجلــة اعتــاد
وتبنــي التقنيــات واالبتــكارات الثوريــة مبــا يحقــق صالــح
العمــل .كــا عمــل عــى مــدار الســنوات العــر املاضيــة
مــع رشكات توفــر الحلــول التقنيــة ورشكات متخصصــة يف
دمــج النظــم ومؤسســات حكوميــة ورشكات القطــاع الخــاص
مــن أجــل إيجــاد حلــول تقنيــة تتعلــق بــذكاء األعــال والــذكاء
االصطناعــي وتحديــث التطبيقــات لتحقيــق رؤيــة التحــول

وأشــار املتحــدث إىل أنــه عمــل عــى مــدار الســنوات العرش
املاضيــة مــع رشكات توفــر الحلــول التقنيــة ،ورشكات
متخصصــة يف دمــج النظــم ،ومؤسســات حكوميــة ،ورشكات
القطــاع الخــاص مــن أجــل إيجــاد حلــول تقنيــة تخــص ذكاء
األعــال والــذكاء االصطناعــي ،وتحديــث التطبيقــات لتحقيــق
رؤيــة التحــول الرقمــي للعمــاء والــركاء.
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رئيس الجلسة :السيد /محمد سعيد املهندي  -مدير إدارة اإلحصاءات بجهاز التخطيط واإلحصاء.
نبذة مخترصة:
يف بدايــة العــرض ،اســتعرض الســيد /هانســيوجلو نشــأة
"برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة املــؤرشات "()MICS
وأهميتــه ،ذاكــرا ً بأنــه ،منــذ نشــأته يف منتصف التســعينيات،
أصبــح الربنامــج أكــر مصــدر للبيانــات اإلحصائيــة الصحيحــة
والقابلــة للمقارنــة دول ًيــا بشــأن األطفــال حــول العــامل.
ويجــري حاليًــا تنفيــذ الجولــة السادســة ( )2020-2017مــن
هــذا النــوع مــن املســوح ،ويتوقــع االنتهــاء مــن أكــر مــن
حا يف البلــدان ذات جميــع مســتويات الدخــل يف
 75مســ ً
مختلــف أنحــاء العــامل بحلــول نهايــة عــام .2020

التحــق الســيد /محمــد املهنــدي بالعمــل بالجهــاز
املركــزي لإلحصــاء يف عــام  1986بوظيفــة باحــث
إحصــايئ يف قســم اإلحصــاءات االقتصاديــة .وخــال
فــرة عملــه تــدرج يف الســلم الوظيفــي ليشــغل عــدة
وظائــف قياديــة يف املجــاالت اإلحصائيــة بــكل مــن
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،ووزارة التخطيــط التنمــوي
واإلحصــاء ،توجــت أخــرا ً بتعيينــه مدي ـ ًرا إلدارة اإلحصــاءات
بجهــاز التخطيــط واإلحصــاء عــام .2018
الســيد /محمــد املهنــدي حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس
مــن جامعــة قطــر عــام  ،1986والدبلــوم العــايل يف
التخطيــط العمــراين مــن ذات الجامعــة عــام  .1994كــا
يتمتــع الســيد /املهنــدي بخــرات كبــرة يف مجــال العمــل
اإلحصــايئ ،حيــث شــارك يف العديــد مــن الدراســات و
املســوح والتعــدادات الســكانية مــن قبيــل تعــداد ،1997
وتعــدادي  2010و  ،2015فضــاً عــن مشــاركته يف العديــد
مــن اللجــان الفنيــة واالجتامعــات واملؤمتــرات الدوليــة
واملحليــة املعنيــة باإلحصــاء والتخطيــط.

ويف ذات الســياق ،تطــرق املتحــدث إىل أهميــة
مســوح األرس املعيشــية مبينــاً بأنهــا ال زالــت تلعــب دو ًرا
محوريًــا يف عــر أهــداف التنميــة املســتدامة ،حيــث
تتفــرد هــذه املســوح بتوفــر بعــض مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة التــي ال ميكــن الحصــول عليهــا مــن
أي مصــادر أخــرى ،والتــي ميكــن مــن خاللهــا تصنيــف
الطبقــات االجتامعيــة والدميوغرافيــة ،مــا يخــدم شــعار
"حتــى ال يتخلــف أحــد عــن الركــب ."No One Left Behind
وأشــار املتحــدث إىل أنــه نظــرا ً ألهميــة هــذه املســوح
واعتــاد النظــم اإلحصائيــة عليهــا لتوليــد إحصــاءات رســمية،
بــات جلي ـاً بــأن مامرســاتها تحتــاج إىل تحويــل وتحديــث مبــا
ءا مــن خطــة أهــداف التنميــة
يتــاىش مــع االبتــكارات ،بــد ً
املســتدامة.

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

أوالً :السـيد /أتيلا هانسـيوجلو :رئيـس وحـدة جمـع
البيانـات ،قسـم البيانـات والتحليلات يف مقـر
ا ليو نيسـيف

وتطــرق املتحــدث إىل الجهــود املبذولــة لتطويــر منهجيــة
"املســح العنقــودي متعــدد املــؤرشات" حيــث شــملت
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 حال ًيــا اســتخدام
العديــد مــن األســاليب املبتكــرة لتحســن إمكانيــة الوصــول
إىل بيانــات وتقاريــر  MICSيف الوقــت املناســب ،حيــث
يتــم إدخــال تقنيــات جديــدة لتوســيع منهجيــة مســح األرس
املعيشــية ،وتوليــد بيانــات عاليــة التواتــر ،باإلضافــة إىل
الربــط بأنــواع أخــرى مــن البيانــات .وإن مــا تــم مــن إصالحــات
كبــرة يف االســتبيانات وأدوات أخــذ العينــات أتــاح إمكانيــة
عــا ،مــع الحفاظ
تصنيــف املــؤرشات بشــكل أكــر فعاليــة وتنو ً
عــى أحجــام العينــات عنــد مســتويات ميكــن التحكــم بهــا.
وتشــمل الجهــود الجاريــة اعتــاد منــاذج مختلفــة مــن
املســوح وتصميــم العينــات للســاح بجمــع املزيــد مــن
البيانــات دون الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك يف حــاالت الطــوارئ
ومــا بعــد الطــوارئ.

بصفتــه املنســق العاملــي لربنامــج املســوح العنقوديــة
متعــددة املــؤرشات الــذي تدعمــه اليونيســف منــذ
عــام  ،2004قــام بتنســيق وتقديــم الدعــم الفنــي
حا عنقوديًــا متعــدد املــؤرشات
لتنفيــذ أكــر مــن  150مسـ ً
حــول العــامل .كــا نظــم أكــر مــن  60ورشــة عمــل
إقليميــة وعامليــة حــول املســوح العنقوديــة متعــددة
املــؤرشات .وخــال هــذا الوقــت ،تطــور برنامــج املســوح
العنقوديــة متعــددة املــؤرشات ليصبــح نظــام دعــم
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
املشــركة بــن الــوكاالت لتطويــر ورصــد املــؤرشات
العامليــة ألهــداف التنميــة املســتدامة وتصنيفهــا.
وتشــمل مجــاالت خربتــه منهجيــة املســح ،وتصنيــف
البيانــات ،وتحليــل وفيــات األطفــال ،وتقييــم جــودة
البيانــات.

ثانيـاً :السـيد /حريـر ونيـس  -أخصـايئ رصـد وبحـوث،
املكتـب اإلقليمـي لليونيسـف يف الشرق األوسـط

عنــوان العــرض" :االبتــكار يف عــر أهــداف التنميــة
املســتدامة :حالــة برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة
املــؤرشات"

يشــغل الســيد /حريــر ونيــس منصــب أخصــايئ رصــد
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التفصيـــل عـــن املجموعـــات الهشـــة أو الضعيفة.

وبحــوث إقليمــي ،ومنســق برنامــج املســوح العنقوديــة
متعــددة املــؤرشات ( )MICSيف املكتــب اإلقليمــي
لليونيســف يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا
عــان ،األردن .ومنــذ عــام  ،2016تــوىل
( )MENAيف
َ
مهمــة تنســيق وتقديــم الدعــم الفنــي لتنفيــذ املســح
عــان ،ولبنــان،
العنقــودي متعــدد املــؤرشات يف ُ
وفلســطني ،والعــراق ،وتونــس ،والجزائــر ،والســودان،
واليمــن ،عــاوة عــى توليــه ملــف البحــوث والتحليــات
اإلقليميــة حــول القضايــا التــي تؤثــر عــى حقــوق الطفــل
يف املنطقــة مــن أجــل دفــع جهــود مســتنرية باألدلــة
للدفــاع عــن حقــوق الطفــل .وتشــمل مجــاالت خربتــه
اإلحصــاءات ،ومنهجيــة املســح ،وأخــذ العينــات ،وتحليــل
البيانــات ،وأســاليب البحــث.

■ ■إن اســـتخدام التكنولوجيـــا يف املســـوح العنقوديـــة
متعددة املؤرشات ساعد يف تحســـن جودة البيانات،
ويف ســـهولة الحصول عليهـــا وتحليلهـــا ،إىل جانب
التوقيت املناســـب إلصدار الجـــداول ونتائـــج التقرير.
■ ■إن ربـــط بيانـــات املســـوح العنقوديـــة متعـــددة
املـــؤرشات بالبيانـــات اإلداريـــة للنظـــم اإلحصائيـــة
الوطنيـــةسيســـاعدكثـــرا ًعـــىجـــودةتحليـــلالبيانات.
واختتم العرض باإلشارة للنقاط التالية:
■ ■ ميكن الدخـــول إىل بيانـــات مؤرشات أهـــداف التنمية
املســـتدامة  2030إىل جانـــب أهـــداف التنميـــة
املســـتدامة الوطنية وتحليلها بكل ســـهولة ،وتكرارها
مـــع برامـــج أخرى.

عنــوان العــرض :االبتــكار يف عــر أهــداف التنميــة
املســتدامة :حالــة برنامــج املســوح العنقوديــة متعــددة
املــؤرشات.

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

اســتهل املتحــدث العــرض بالرتكيــز عــى فــرة مــؤرشات
التنميــة املســتدامة ،مســتحرضا ً يف ذلــك تجربــة املســوح
العنقوديــة متعــددة املــؤرشات ،حيــث بــدأ تنفيــذ هــذه
املســوح قبــل  24عامــاً ،أي منــذ  ،1995أُجــري خاللهــا 323
مســحاً شــملت  116دولــة حــول العــامل.

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

ويف هذا اإلطار ،أشار العرض إىل التايل:

■ ■الرسعة يف تســـليم البيانات وبوتـــرة أعىل لواضعي
السياسات.

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

ثالثـاً :السـيد /نـارص صالـح املهـدي  -مديـر إدارة
التعـدادات واملسـوح واألسـاليب اإلحصائيـة ،مديـر
التعـداد العام للسـكان واملسـاكن واملنشـآت 2020

■ ■قامت اليونيســـيف بتوفـــر األدوات الالزمة ،وتقديم
الدعـــم الفنـــي يف كل مراحل تنفيذ تلك املســـوح،
وتنظيم ورش العمـــل اإلقليمية.

يشـغل السـيد /نـارص صالـح املهـدي حاليًـا وظيفـة مديـر
إدارة التعـدادات واملسـوح األرسيـة واألسـاليب اإلحصائيـة
يف جهـاز التخطيـط واإلحصـاء بدولـة قطـر  .وقـد تـدرج
السـيد املهـدي يف السـلم الوظيفـي يف العديـد مـن
املناصـب الفنيـة واإلداريـة ،حتـى وصولـه إىل درجـة خبير
يف اإلحصـاءات الرسـمية ،وبالتـايل مديـرا ً للإدارة التـي
يقودهـا حاليًـا ،باإلضافـة إىل كونـه مديـرا ً ملشروع تعـداد
السـكان واملسـاكن واملنشـآت لعام  .2020ونفذ العديد من
املسـوح األرسيـة املتخصصـة يف مجـال القـوى العاملـة،
والصحـة ،وسـوق العمـل ،والرياضـة ،كما تـوىل مهمـة
إدارة تعـداد السـكان واملسـاكن واملنشـآت لعـام ،2010
والتعـداد املبسـط لعـام  .2015واشترك يف العديـد مـن
اجتامعـات الخبراء ،وورش العمـل والـدورات التدريبيـة يف
مجـال اإلحصـاءات الرسـمية ،ودورات اللجنـة اإلحصائية لألمم
املتحـدة ،كما أسـهم يف إعـداد العديـد مـن األدلـة الفنية
للتعـدادات واملسـوح األرسيـة .والسـيد املهـدي حاصـل
على درجـة البكالوريـوس يف الجغرافيـا والتخطيـط عـام
 ،1987وعلى الدبلـوم العـايل يف التخطيـط العمراين عام
 1994مـن جامعـة قطـر .

■ ■تعترب مســـوح األرسة مصدرا ً أساســـياً ملتابعة تحقق
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة ،وذلك مـــن خالل 80
مؤرشا ً يغطي (13هدفـــاً و 58غايـــة) تتعلق بالصحة
والنـــوع والتعليم والفقـــر والجوع والعمـــل والعدل.
■ ■غطـــت املســـوح العنقوديـــة متعـــددة املؤرشات
 21مـــؤرشا ً مـــن أصـــل  60مـــؤرشا ً ألهـــداف التنمية
املســـتدامة لأللفيـــة الثالثة.
■ ■منـــذ  ،2009تعكـــف املســـوح العنقوديـــة متعددة
املؤرشات مـــن خالل البحـــث والتحليل عـــى تطوير
مـــؤرشات جديدة.
■ ■تتيـــح اســـراتيجيات العينـــة للمســـوح العنقوديـــة
متعـــددة املـــؤرشات الفرصـــة إلنتاج بيانـــات دقيقة
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عنــوان العــرض :دور تعــداد  2020ومصــادر البيانــات
الجديــدة يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنمية املســتدامة
يف دولــة قطــر.
نبذة مخترصة:
اســتهل املتحــدث العــرض بتســليط الضــوء عــى عــدد مــن
الجوانــب املهمــة الخاصــة بآليــات وأهــداف تحديــث النظــام
اإلحصــايئ بدولــة قطــر ،الســيام التعــدادات ومصــادر البيانات
الجديــدة ،ودورهــا يف تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة
الوطنيــة يف دولــة قطــر.

اإلداريــة ملختلــف الجهــات الحكوميــة بالدولــة ،والتــي
متثــل الجهــات املصدريــة لبيانــات التعــداد .ويعتــر مبثابــة
نقلــة نوعيــة يف إجــراء التعــدادات ،وهــذا مــا يتــاىش
مــع التنميــة االحصائيــة الدوليــة التــي تحــث البلــدان عــى
اســتخدام الســجالت اإلداريــة يف العمليــات اإلحصائيــة،
وإنتــاج املــؤرشات والبيانــات اإلحصائيــة بصفــة آنيــة.
واختتــم العــرض بتوضيــح أهــداف تعــداد  ،2020والتــي مــن
أبرزهــا:
■ ■تكوين ســـجل مركـــزي لبيانات الســـكان واملســـاكن
واملنشـــآت ،ذي جـــودة عاليـــة ،وتغطيـــة أشـــمل،
ومتصـــل بنظـــام للتحديث املســـتمر لتلـــك البيانات
بشـــكل آين.

تنــاول بعدهــا تجربــة دولــة قطــر يف تنفيــذ التعــدادات
الســابقة ( )2015 – 2010 – 2004 – 1997 – 1986ومــدى
االســتفادة مــن التكنولوجيــا يف عمليــات التنفيــذ ،مركــزا ً
عــى التقنيــات التكنولوجيــة التــي تــم اســتخدامها ،حيــث
اعتمــدت جميــع التعــدادات الســابقة لتعــداد  2010عــى
الطــرق التقليديــة يف تنفيــذ التعــدادات .وقــد متيــز تعــداد
 2010باســتخدام واســع للوســائل والتقنيــات التكنولوجيــة
الحديثــة يف جميــع مراحــل التعــداد ،وتــم االعتــاد عليهــا
بشــكل أكــر وأوســع يف تنفيــذ تعــداد  .2015ويف مجــال
البحــث عــن مصــادر جديــدة للبيانــات ،متــت اإلشــارة إىل أن
الســجالت اإلداريــة مبختلفهــا (الحكوميــة ،وشــبه الحكوميــة،
وحتــى الخاصــة) تعتــر مصــدرا ً جديــدا ً للبيانــات التــي ميكــن
جمعهــا واالســتفادة منهــا يف إعــداد الدراســات وخطــط
التنميــة املســتدامة بالدولــة.

■ ■ربـــط الســـجالت اإلداريـــة املتوفـــرة يف الجهـــات
الحكوميـــة وشـــبه الحكومية وفـــق منهجية تعمل
عـــى ضبط الجـــودة .
ولضــان نجــاح هــذا التعــداد التســجييل ،يؤكــد الســيد /نــارص
حتميــة إجــراء املزيــد مــن التقييــات لتحديــد مــدى صالحيــة
الســجالت اإلداريــة املتاحــة إحصائي ـاً لالســتخدام يف مراحــل
التعــداد ،باإلضافــة اىل إجــراء برامــج االختبــار والتحليــل
الفنــي للنظــم اإللكرتونيــة الخاصــة بنظــم املعلومــات.

رابعـاً :السـيد /كارلـوس رافائيـل دييـز دي ميدينـا
سـواريز  -إحصـايئ أول ،ومديـر إدارة اإلحصـاءات،
منظمـة العمـل الدوليـة.

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

تخــرج الســيد /رافائيــل دييــز يف مجــال االقتصــاد واإلحصــاء،
وحصــل عــى درجــة املاجســتري يف االقتصــاد واالقتصــاد
القيــايس مــن جامعــة الجمهوريــة (أوروجــواي) ،ودرجــة
الدكتــوراه يف اإلحصــاء واالقتصــاد القيــايس مــن مركــز
البلــدان األمريكيــة للتعليــم اإلحصــايئ يف تشــييل.

كــا تنــاول العــرض مــروع الربــط اإللكــروين الــذي ينفــذه
جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بالرشاكــة مــع الجهــات الحكوميــة
بالدولــة ،ودوره يف تحديــث النظــام اإلحصــايئ يف دولــة
قطــر ،وتجربــة اســتخدامه يف التعــدادات الســابقة.
ومــن خاللــه ،رشح الســيد /نــارص املنهجيــة املتبعــة يف
تنفيــذ تعــداد  2020باالعتــاد عــى الســجالت اإلداريــة
للدوائــر الحكوميــة املختلفــة بالدولــة مــن خــال ربــط
إلكــروين شــامل لجميــع الســجالت اإلداريــة بتلــك الدوائــر،
بهــدف تكويــن ســجل مركــزي لبيانــات الســكان واملســاكن
واملنشــآت ،ذي جــودة عاليــة ،وتغطيــة أشــمل ،ومتصــل
بنظــام للتحديــث املســتمر لتلــك البيانــات بشــكل آين ،بحيــث
ميكــن االســتغناء نهائيــاً عــن تنفيــذ التعــدادات مســتقبالً،
والحصــول عــى جميــع بيانــات التعــداد بضغطــة زر واحــدة
يف أي وقــت وبجــودة عاليــة.

مــا يف العمــل باملكتــب الوطنــي
وبعــد أن أمــى  18عا ً
لإلحصــاء يف أوروجــواي كمستشــار فنــي ومديــر لقســم
مســوح األرس املعيشــية ،التحــق رافائيــل يف عــام 1986
باللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
الكاريبــي مبنصــب املستشــار اإلقليمــي ألســواق العمــل.
ومنــذ عــام  2003تــدرج يف عــدة مناصــب يف منظــات
دوليــة وإقليميــة ،حيــث التحــق مبنظمــة العمــل الدوليــة
كخبــر اقتصــادي أول يف جنيــف .ويف عــام  ،2007تــم
تعيينــه مستشــا ًرا أول ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
الكاريبــي .ويف عــام  ،2009تــم تعيينــه كبــر اإلحصائيــن
ومديــر إدارة اإلحصــاء التــي تــم إنشــاؤها مؤخــ ًرا يف
منظمــة العمــل الدوليــة يف جنيــف بســويرسا .وقــد
شــغل منصــب األمــن العــام للمؤمتريــن الدوليــن لخــراء
إحصاءات العمــل التاســع عــر والعرشيــن يف عامــي 2013
و  2018عــى التــوايل.

ويــرى الســيد /نــارص املهــدي أن مــروع التعــداد العــام
للســكان واملســاكن واملنشــآت  2020مــن أهــم املشــاريع
اإلحصائيــة لــدى جهــاز التخطيــط واإلحصــاء ،حيــث ســيتم
تنفيــذ التعــداد بشــكل أســايس اعتــادًا عــى الســجالت
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عنــوان العــرض :آخــر املســتجدات يف إحصــاءات العاملــة
ومســتقبل العمــل.
نبذة مخترصة:
لخــص العــرض آخــر املســتجدات يف مجــال إحصــاءات
العاملــة يف ظــل عــامل العمــل املتغــر ،ال ســيام التعريــف
بآخــر القــرارات الرئيســية الصــادرة عــن املؤمتــر الــدويل
لخــراء إحصــاءات العمــل يف عامــي  2013و  ،2018وكيفيــة
تحــرك منظمــة العمــل الدوليــة لدعــم البلــدان يف تنفيــذ
تلــك القــرارات .عــاوة عــى ذلــك ،وضــح العــرض الطريــق
الــذي ينتظرنــا عــى الصعيــد العاملــي مــن حيــث القضايــا
الرئيســية التــي تتــم معالجتهــا اآلن يف ميــدان إحصــاءات
العمــل الالئــق ،وســياق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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رئيــس الجلســة :الدكتــور /أحمــد حســن خبــر اإلحصــاءات الرســمية مبكتــب ســعادة رئيــس جهــاز التخطيــط
واإلحصــاء.
واملنظــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة ،وبنــاء صفحــة
لهــذا النشــاط عــى اإلنرتنــت.

الجلســة كانــت عبــارة عــن مناقشــات العتــاد مســودة إعــان
الدوحــة بشــأن تحديــث اإلحصــاءات الرســمية لدعــم أجنــدة
التنميــة املســتدامة املقــرح.

يف امللحق رقم ( )1بيان تفصييل باإلعالن املذكور.

اسـتهل الدكتـور /حسين الجلسـة بإعطـاء املشـاركني فكـرة
عـن مراحـل إعـداد االعلان ،حيث سـاهم يف إعداد مسـودته
عـدد مـن الخبراء وقـادة العمـل اإلحصـايئ مـن املنظمات
الدوليـة واإلقليميـة ،واألجهـزة اإلحصائيـة الرسـمية،
ومراكـز البحـوث ،واملؤسسـات ذات العالقـة داخـل دولـة
قطـر وخارجهـا .وتـم عـرض مسـودة اإلعلان على الشاشـات
علما بأنه قد تـم توزيع
املتوفـرة يف قاعـة ورشـة العمـل.
ً
نسـخ ورقيـة مـن مسـودة اإلعلان منـذ اليـوم األول لورشـة
العمـل .وأعطيـت فرصـة للمشـاركني لقراءتـه قبل مناقشـته،
وتسـجيل النقـاط والتوصيـات التـي يرونهـا مهمـة لتضمينها
يف اإلعلان.

استطالع رأي املشاركني يف الورشة
ويف ختــام ورشــة العمــل املذكــورة ،تــم تنفيــذ اســتطالع
رأي للمشــاركني حــول الجوانــب التــي صاحبــت تنفيــذ
الورشــة ،بغيــة الوقــوف عــى آراء املشــاركني فيــا يعلــق
بكيفيــة تنفيــذ الورشــة .هــذا وقــد أظهــرت نتائــج االســتطالع
الرضــاء التــام ملعظــم املشــاركني حــول غالبيــة املحــاور
واالجــراءات التــي صاحبــت تنفيــذ الورشــة كــا يتجــى ذلــك
مــن خــال امللحــق رقــم ( )2الخــاص بالنتائــج التفصيليــة
االســتطالع.

شكر وتقدير

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

يــود جهــاز التخطيــط واإلحصــاء أن يتقــدم بالشــكر الجزيــل
للســاده د .أحمــد حســن و د .مصطفــى خــارويف و
د.محمــد الشــياب والســيد عــي ســليامن والســيد أحمــد
منــا والســيد محمــود خــر والســيدة رميــا ابــو ســويد عــى
جهودهــم القيمــة يف إعــداد هــذا التقريــر.
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امللحق رقم (:)1
إعالن الدوحة بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية
لدعم أجندة التنمية املستدامة 2030

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

ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺸـﺄن ﺗﺤﺪﻳـــﺚ اﻹﺣﺼـــــﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴـــــﺔ
ﻓﻲ دوﻟــــﺔ ﻗﻄــــﺮ

Regional Workshop on
Modernization of Official Statistics
in the State of Qatar

تــم اعتــاد إعــان الدوحــة مــن قبــل املشــاركني يف ورشــة العمــل اإلقليميــة بشــأن تحديــث اإلحصــاءات الرســمية لدعــم
أهــداف التنميــة املســتدامة ،واملعقــودة يف الدوحــة – قطــر ،خــال الفــرة  5 - 4نوفمــر .2019

إعالن الدوحة
بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أجندة التنمية املستدامة 2030
لألمــم املتحــدة بشــأن قيــاس التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة ،والــذي تــم اعتــاده يف -19
 24أكتوبــر 2018؛

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

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

إذ نشــر إىل قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن
املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية ،1ودور اإلحصــاءات
الرســمية كمكــون ال غنــى عنــه يف نظــام املعلومــات
لــدى املجتمعــات الدميقراطيــة؛
وإذ نشــر إىل اعتــاد خطــة عمــل كيــب تــاون العامليــة
لبيانــات التنميــة املســتدامة )CTGAP( 2مــن قبــل اللجنــة
اإلحصائيــة يف دورتهــا الثامنــة واألربعــن املنعقــدة يف
مــارس  2017لدعــم تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة
 ،20303التــي تتطلــب جمــع ومعالجــة وتحليــل ونــر كميــة
غــر مســبوقة مــن البيانــات واإلحصــاءات عــى املســتويات
املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة ،مــن قبــل
الجهــات املعنيــة املتعــددة؛

وإذ نشــر إىل تقريــر فريــق الخــراء االستشــاري املســتقل
التابــع لألمــن العــام بشــأن ثــورة البيانــات مــن أجــل التنميــة
املســتدامة ،عــامل لــه أهميــة :تعبئــة ثــورة البيانــات مــن
أجــل التنميــة املســتدامة ،واملبــادئ األساســية لثــورة
البيانــات مــن أجــل التنميــة املســتدامة5؛
وإذ نثمــن عاليــاً مــا جــاء يف إعــان املنتــدى الســيايس
الرفيــع املســتوى املعنــى بالتنميــة املســتدامة ،الــذي
عتُ ِ
مــ َد يف الفــرة  25 – 24أيلــول /ســبتمرب  ،2019بعنــوان
ا ْ
التأهــب لعقــد مــن العمــل واإلنجــاز مــن أجــل التنميــة
املســتدامة؛

وإذ نشــر إىل إعــان الدوحــة بشــأن ثــورة البيانــات يف
املنطقــة العربيــة ،4الــذي أكــد يف عــام  2016عــى أن
عمليــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة تتطلــب تغيــرا ً
وتحــوالً جوهريــن يف النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة مــن أجــل
إنتــاج البيانــات الكميــة والنوعيــة الالزمــة لرصــد التقــدم
املحــرز يف أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــع العلــم بــأن
نظــام البيانــات اإليكولوجــي يتطــور بشــكل رسيــع ،مــا
يــؤدي لظهــور مطالــب جديــدة ،ومــوردي بيانــات جــدد،
ومصــادر بيانــات مســتحدثة؛

وإذ نقــر بالــدور الحاســم لإلحصــاءات الرســمية عاليــة
الجــودة يف اتخــاذ قــرارات مســتنرية ،ومراعــاة إعــداد
النظــام اإلحصــايئ يف بلــد معــن؛

وإذ نذكــر باإلعــان الثــاين ملنتــدى البيانــات العاملــي

وإذ نضــع يف االعتبــار رضورة بــذل جهــود واســتثامرات

1
2
3
4
5

قرار الجمعية العامة رقم 261/68
أنظر /https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan
أنظر https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
أنظر https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/RD-DOHA-Declaration-09112016-E.pdf
أنظر A-World-That-Counts.pdf/11/http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014
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 .حتنفيــذ اســراتيجيات متويــل مبتكــرة وإجــراءات منســقة
بقيــادة قُطريــة للبيانــات واإلحصــاءات مــن أجــل ســد
الفجــوة الحاليــة يف التمويــل ،وتحقيــق األولويــات
الوطنيــة؛

إضافيــة للحفــاظ عــى البنيــة األساســية الالزمــة إلنتــاج
اإلحصــاءات ومــؤرشات التنميــة املســتدامة6؛
وإذ ندعــو الحكومــات الوطنيــة لدعــم النظــم اإلحصائيــة
الوطنيــة نظــ ًرا لدورهــا التنســيقي الرئيــي يف قيــاس
أهــداف التنميــة املســتدامة ورصدهــا،

 .طتوفــر القيــادة املناســبة لنــر البيانــات املتعلقــة
بأهــداف التنميــة املســتدامة وإبالغهــا ،وتقديــم
املشــورة يف تفســر البيانــات؛

فإننــا نعلــن التــزام النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة باإلســهام
بخرباتهــا لقيــاس أهــداف التنميــة املســتدامة بطريقــة
مهنيــة ومســتقلة وحياديــة،

.يتطويــر القــدرات اإلحصائيــة يف الــدول لضــان اإلبــاغ
الجيــد عــن أهــداف التنميــة املســتدامة؛

ونلتزم بـام ييل:

.كتطويــر أشــكال جديــدة ومبتكــرة لتنميــة القــدرات مــن
أجــل تحديــث وتعزيــز النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة ،نحــو
تنفيــذ خطــة عمــل كيــب تــاون .CTGAP

 .أاملســاهمة بفاعليــة يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة
املســتدامة  2030مــن خــال قيــاس مجموعــة مركــزة
مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة محــدودة
ء عــى إطــار منهجــي ،باالعتــاد عــى
العــدد ،بنــا ً
إحصــاءات عاليــة الجــودة؛

وللوفــاء بهــذه االلتزامــات ،علينــا أن نقــر بأهميــة تبــادل
الخــرات ،والتعلــم املتبــادل مــن خــال اآلليــات املعتمــدة
يف املنطقــة العربيــة مــن قبــل اإلســكوا ،واملركــز
اإلحصــايئ الخليجــي ( ،)GCC-STATومركــز األبحــاث اإلحصائيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية
(مركــز أنقــرة ،) SESRICواملعهــد العــريب للتخطيــط،
واملعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة (.)AITRS

 .بزيــادة توافــر مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة
مصنفــة حســب الفئــات الضعيفــة ،مــع االلتــزام مببــدأ
عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب؛
 .جتيســر زيــادة تبــادل البيانــات بــن الجهــات الحكوميــة
والــركاء اآلخريــن؛

وإننــا نــدرك أهميــة التعــاون املثمــر يف متابعــة أهــداف
التنميــة املســتدامة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة
ودون اإلقليميــة واإلقليميــة والعامليــة.

 .داســتخدام أفضــل الوســائل إلنتــاج هــذه اإلحصــاءات
بأكفــئ الطــرق ،ويف الوقــت املناســب ،مــع ضــان
جــودة البيانــات وحاميــة خصوصيــة املســتجيبني ،مبــا
يف ذلــك اســتخدام املصــادر اإلداريــة ،واملعلومــات
الجغرافيــة املكانيــة ،ومصــادر البيانــات البديلــة،
واالستشــعار عــن بعــد ،ووســائل التواصــل االجتامعــي ،و
" البيانــات الضخمــة"؛

ونــدرك أهميــة عمــل املنظــات الدوليــة مبــا لديهــا مــن
خــرات فنيــة يف قيــاس التنميــة املســتدامة ،ووضــع
تدابــر أوســع للتقــدم.
ونؤكــد عــى أهميــة التنســيق الفعــال لرصــد أهــداف
التنميــة املســتدامة واإلبــاغ عنهــا عــى املســتوى
اإلقليمــي بــن املنظــات الدوليــة (مثــل اإلســكوا،
وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،ومنظمــة الصحــة
العامليــة ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،ومنظمــة األغذيــة
والزراعــة ،وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة،
واليونيســيف ،والبنــك الــدويل ،ومكاتــب األمــم املتحــدة
اإلقليميــة والقُطريــة وغريهــا مــن املنظــات ذات الصلــة)،
وبــن املنظــات الدوليــة والنظــم اإلحصائيــة الوطنيــة.

 .هاسـتخدام منهجيـات وتقنيـات جديـدة ،ويف متنـاول
األيـدي لترسيـع عملية التعلـم والشـفافية والتكاثر من
أجل االسـتجابة بشـكل أفضل لنظام البيانـات اإليكولوجي
رسيـع التغير ،ومـن أجـل تنفيـذ مبـادرة "البيانـات اآلن"
لسـد الفجـوة بشـأن البيانـات املتعلقـة بالتنميـة؛
 .وزيــادة اســتخدام تقنيــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة
قــا
لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل املناطــق الصغــرة وف ً
ملــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة؛

ونؤكــد عــى أهميــة التنســيق الفعــال لتبــادل املعلومــات
واملامرســات الجيــدة يف تنفيــذ دورة تعــداد الســكان
واملســاكن .2020

 .زاملشــاركة بفاعليــة مــع منتجــي البيانــات ضمــن النظــام
اإلحصــايئ الرســمي ،بالرشاكــة مــع املجتمــع املــدين،
واألوســاط األكادمييــة ،والقطــاع الخــاص ،وتقديــم
املشــورة حــول أســاليب ضــان جــودة البيانــات التــي
يتــم إنتاجهــا؛

 6أنظر https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/Report-on-the-50th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
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امللحق رقم (:)2
نتائج استطالع رأي املشاركني يف ورشة العمل
اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية يف
دولة قطر

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

مقدمة
حرصـاَ مــن منظمــي ورشــة العمــل عــى الوقــوف عــى آراء
املشــاركني حــول مختلــف الجوانــب اإلرشافيــة والتنظيميــة
والفنيــة التــي صاحبــت تطبيــق اســتامرة اســتطالع لتحديــد
اإليجابيــات للعمــل عــى تكريســها والســلبيات (إن وجــدت)
لتالفيهــا مســتقبالً ،تــم تحليــل نتائــج االســتطالع بواســطة
برنامــج ِ
الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم اإلنســانية  ،SPSSومــن
ثــم اســتنباط املــؤرشات اإلحصائيــة التــي تعــر عــن آراء
املشــاركني حيــال مختلــف فعاليــات الورشــة .وشــمل
االســتبيان  12ســؤاالً رئيسـ ًيا تــم تصنيفهــا لعــدة محــاور كــا
هــو موضــح الحقــاً.

الشكل ( :)1آراء املشاركني حول مستوى وأهداف الورشة
88%
88%

87%

86%
84%

82%

82%

80%

80%
78%
76%

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻮرﺷﺔ

وﺿﻮح اﻷﻫﺪاف

ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف

ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ

املحور الثاين :الفوائد الفنية التي تحققت:
عبر املشـاركون أيضـاً عـن رضاهـم عـن بعـض الفوائـد التـي
اكتسـبوها مـن الورشـة .وحسـب رأيهـم ،فـإن أهـم تلـك
الفوائـد كانـت "إتاحـة املجـال لتبـادل املعلومات مـع الخرباء
اآلخرين املشـاركني" بنسـبة رضا بلغـت  %86وبدرجة "ممتاز".
كما عبروا عـن رضاهم عـن بقية الفوائـد أو العنـارص بدرجات
متفاوتـة ،وذلـك كما يتجلى مـن خلال الجـدول ( )2والشـكل
( )2التاليين.

النتائج
نسبة االستجابة
شــارك يف فعاليــات هــذه الورشــة زهــاء ( )189مشــاركاً،
يف حــن أن  113منهــم اســتوفوا بيانــات اســتامرة التقييــم ،
أي أن نســبة االســتجابة بلغــت حــوايل ( ،)% 60وهــي نســبة
عاليــة تجعلنــا نطمــن إىل أن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن
خــال هــذا االســتطالع متثــل آراء أغلبيــة املشــاركني.
املحور األول :التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة
تحليلا إلفـادات املسـتجيبني عـن أربعـة
ً
شـمل هـذا املحـور
أسـئلة أو عنـارص تتعلـق ببعـض جوانـب التقييـم العـام
للورشـة ،ويعـرض الجـدول ( )1والشـكل ( )1املـؤرشات
اإلحصائيـة التـي تعبر عـن آرائهـم حيـال كل منهـا.

م

التقييم من حيث الفوائد
املوضوع

املتوسط
الحسايب

نسبة
الرضا ()%

درجة
الرضا

1

إتاحة املجال لتبادل املعلومات
مع الخرباء اآلخرين املشاركني

4.3

%86

ممتاز

الجــدول ( :)١املــؤرشات اإلحصائيــة آلراء املســتجيبني حيــال

2

إتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت
عمل جديدة ومفيدة

4.2

%84

ممتاز

3

تبادل الخربات والتجارب فيام
بني املشاركني

4.1

%82

جيد جدا

4

االستفادة من الورشة بالنسبة
للعمل يف املستقبل

3.9

الجــدول ( :)2املــؤرشات اإلحصائيــة آلراء املســتجيبني حيــال

الفوائــد الفنيــة للورشــة

التقييــم العــام لشــكل ومحتــوى الورشــة
املتوسط
الحسايب

نسبة الرضا
()%

درجة الرضا

1

املستوى العام
لورشة العمل

4.4

%87

ممتاز

2

وضوح أهداف الورشة

4.1

%82

جيد جدا ً

3

صلة املوضوعات التي
نوقشت يف الورشة
بطبيعة العمل

4.1

%80

جيد جدا ً

4

تحقق أهداف الورشة

3.5

%88

إىل ٍ
حد كبري

م

التقييم من حيث
املوضوع

جيد جدا ً

%78

الشكل ( :)2آراء املشاركني حول بعض فوائد الورشة
86%
86%

84%

84%

82%

82%
80%

عــر املشــاركون عــن رضاهــم التــام عــن الشــكل واملحتــوى
العــام للورشــة بعنارصهــا املختلفــة ،حيــث بلــغ مــداه %87
بالنســبة للمســتوى العــام للورشــة وبدرجــة رضــا "ممتــاز"،
كــا رأوا بــأن أهــداف الورشــة تحققــت إىل "حــد كبــر"،
وذلــك كــا يف الشــكل ( )1التــايل:

78%

78%
76%
74%

ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻤﻞ

ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات
واﻟﺘﺠﺎرب

اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ

املحور الثالث :أساليب وأوعية نقل املعرفة بالورشة
شــمل هــذا املحــور تحلي ـاً إلفــادات املســتجيبني عــن ثالثــة
أســئلة أو عنــارص تتعلــق مبســتوى رضاهــم حــول بعــض
جوانــب نقــل املعرفــة بورشــة العمــل .ويعــرض الجــدول ()3
املــؤرشات اإلحصائيــة التــي تعــر عــن آرائهــم حيــال أي مــن
تلــك العنــارص.
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الجــدول ( :)4املــؤرشات اإلحصائيــة آلراء املســتجيبني حيــال

الجــدول ( :)3املــؤرشات اإلحصائيــة آلراء املســتجيبني حيــال
أســاليب نقــل املعرفــة

1

وضوح العروض التي
قدمت

املتوسط
الحسايب

نسبة
الرضا ()%

درجة
الرضا

4.1

%82

جيد جدا ً

1

2

جودة املواد املكتوبة
التي قدمت

4.0

%80

جيد جدا ً

2

م

التقييم من حيث
املوضوع

اإلجــراءات التنظيميــة واإلرشافيــة
التقييم من حيث
املوضوع
الرتتيبات التنظيمية قبل
وأثناء االجتامع

4.2

%84

جيد جدا ً

تنظيم الجلوس والقاعة

4.2

%84

جيد جدا ً

م

ويف إطــار ذات املحــور ،تــم ســؤال املســتجيبني عــن
مــدى مســاعدة مداخــات الخــراء يف تحديــد أفــكار
واتجاهــات تتعلــق بصياغــة اســراتيجيات مســتقبلية ،حيــث
أفــاد  77مســتجي ًبا يشــكلون حــوايل  %72منهــم باإليجــاب،
و  6مســتجيبني يشــكلون حــوايل  %6بالنفــي ،بينــا عــر
 23مســتجي ًبا يشــكلون حــوايل  %22بــأن تلــك املداخــات
قــد ســاعدت جزئيــاً يف ذلــك التوجيــه  .وهــو مــا يوضحــه
الشــكالن ( )3و( )4التاليــان.

ويف ذات اإلطــار ،تــم ســؤال املســتجيبني عــن املــدة
املناســبة لتنظيــم الورشــة ،حيــث أفــاد  79منهــم يشــكلون
حــوايل  %71بــأن مــدة اليومــن الحاليــة مناســبة ،بينــا
رأى  18يشــكلون حــوايل  %16بأنهــم كانــوا يفضلــون لــو
أن املــدة أطــول .ويف املقابــل ،فضــل  15فقــط يشــكلون
حــوايل  %13أن لــو كانــت مــدة الورشــة أقــر مــن ذلــك.
ويبــن الشــكل رقــم ( )5آراء املشــاركني فيــا يتعلــق
بعنــارص تنظيــم الورشــة.

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

الشكل ( :)5آراء املشاركني حول عنارص التنظيم

82%
82%

املتوسط
الحسايب

نسبة
الرضا ()%

درجة
الرضا

80%

80%
90%

78%

80%
70%

76%

60%

74%

50%

72%
70%

40%
30%
وﺿﻮح اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ

20%

ﺟﻮدة اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ

10%
0%

الشكل ( :)4آراء املستجيبني حول جدوى مداخالت الخرباء

73%
ﺳﺎﻋﺪت ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ

اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻹﺟﺘﺎﻤع

املحور الخامس :املشاركة املستقبلية:
يف نهايــة االســتبيان ،تــم ســؤال املشــاركني عــا إذا
كانــوا سيشــاركون يف مثــل هــذه الورشــة إذا أتيحــت لهــم
الفرصــة مســتقبالً ،وهــو ســؤال يعتــر مبثابــة املقيــاس
الحقيقــي لجــدوى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات .وقــد أفــاد
 99يشــكلون حــوايل  %91أنهــم ســوف يشــاركون إذا أُتيحــت
لهــم الفرصــة مســتقبالً ،بينــا أشــار  10يشــكلون  %9إىل
عــدم نيتهــم املشــاركة مســتقبالً ،وذلــك كــا يظهــر يف
الشــكل ( )6التــايل:

6%

22%

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻠﻮس واﻟﻘﺎﻋﺔ

ﻧﻌﻢ

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

املحور الرابع :اإلجراءات التنظيمية واإلرشافية بالورشة
ـا إلفــادات املســتجيبني عــن ثالثــة
شــمل هــذا املحــور تحليـ ً
أســئلة أو عنــارص تتعلــق مبســتوى رضاهــم عــن بعــض
اإلجــراءات التنظيميــة واإلرشافيــة التــي واكبــت تنفيــذ
ورشــة العمــل .ويوضــح الجــدول ( )4املــؤرشات اإلحصائيــة
التــي تعــر عــن آرائهــم حيــال كل مــن تلــك العنــارص.

9%

91%
ﻟﻦ ﻳﺸﺎرك
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املقرتحات لتطوير العمل اإلحصايئ:
تقــدم بعــض املشــاركني مبقرتحــات بغيــة تحســن هــذه
الــورش والعمــل اإلحصــايئ مســتقبالً ،متحــور أبرزهــا حــول
اآليت:

ونرشهـا وفقـاً للمواصفـات واملعايير الدوليـة.
■ ■تطويـــر تقنيـــات البيانـــات الجغرافيـــة املكانيـــة
 Geospatialللبح ــث واكتش ــاف املزي ــد م ــن امل ــؤرشات
اإلحصائيـــة باملناطـــق الحرضيـــة.

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

■ ■تطويـر محتـوى هـذه الـورش مسـتقبالً ،بحيـث ال تقتصر
على الجانـب النظـري فقـط ،بـل تخصيـص جانـب عملي
فيهـا الطلاع املشـاركني على كيفيـة تطبيـق بعـض
املنهجيـات السـتنباط املـؤرشات اإلحصائيـة ،وتحليـل
بيانـات املصـادر الحديثـة.

■ ■تطبيـق األطـر اإلحصائيـة املتقدمـة مـن قبيـل النمـوذج
العـام إلجـراءات العمـل اإلحصـايئ ،وتدريـب اإلحصائيين
عليهـا.

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

■ ■تطويـر بوابـة إلكرتونيـة  Portalشـاملة لـكل البيانـات
اإلحصائيـة بالدولـة ،وتحديثها بصورة مسـتمرة ،وإتاحتها
للباحثين والجمهـور.

■ ■البحـث يف كيفيـة تضمين البيانـات غير الرسـمية
املنتجـة بواسـطة املؤسسـات البحثية العامـة والخاصة
والشركات واملنظمات الطوعيـة واملجتمعيـة.

■ ■بنـاء الثقـة بين الكيانـات الوطنيـة املنتجـة للبيانـات
اإلحصائيـة لتعزيـز الرشاكـة بينهـا لتبـادل املعلومـات
فيما بينهـا يف الوقـت املناسـب.

■ ■العمـل على سـد الفجـوات يف بيانـات اإلحصـاءات
الرسـمية التقليديـة السـتكامل البيانـات املطلوبـة
لحسـاب مـؤرشات التنميـة املسـتدامة .SDGs

■ ■الربـط اإللكتروين بين املؤسسـات اإلحصائيـة الوطنيـة
والدوليـة واإلقليميـة لتيسير عمليـة تبـادل املعلومـات
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امللحق رقم ()3
املشاركون يف ورشة العمل
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2.2املتحدثون من خارج دولة قطر:

1 .1املتحدثون من داخل دولة قطر:

شعبة االحصاء باألمم املتحدة

وزارة الصحة العامة

السيد /رونالد جانسن

الشيخ الدكتور /محمد بن حمد آل ثاين

صندوق األمم املتحدة للسكان

اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم

الدكتور /لؤي عبد الحفيظ شبانه

الدكتورة /حمدة حسن السليطي

االسكوا

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

الدكتور /يوراي ريكان

الدكتور /محمد سيف عيل آل سيف الكواري

الدكتور /إسامعيل لبّد

جامعة قطر

سيرسك

األستاذ الدكتور /حسن عبد الرحيم السيد

الدكتور /أتيال كرمان

جهاز التخطيط واإلحصاء

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

الدكتور /أحمد حسني

السيدة /جنيفر كولفيل

السيد /نارص صالح املهدي

مقر موئل األمم املتحدة

الدكتور /خالد عيل القره داغي

الدكتور /روبرت بيرت ندوغوا

السيد /عبد الهادي صالح الشاوي
السيد /محمد سعيد املهندي

البنك الدويل

قطر الخريية

السيد /تريفور مونرو

السيد /محمد عيل الغامدي

صندوق األمم املتحدة للطفولة

معهد الدوحة الدويل لألرسة

السيد /أتيال هانسيوجلو

الدكتورة /رشيفة العامدي

السيد /حرير وانيس

منظمة العمل الدولية

معهد قطر لبحوث الحوسبة

السيد /كارلوس رافائيل دييز دي ميدينا سواريز

الدكتور /إنغامر ويرب

املركــز اإلحصــايئ لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة
الدكتور /صالح 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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3.3املشاركون من داخل دولة قطر:

وزارة املالية

الفاضلة /أمينة سعد عبد الله بوشايع

هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

الفاضلة /نجود محمد صالح حمزة الكواري

الشيخة /العنود بنت عيل فالح آل ثاين

الفاضلة /فاطمة إبراهيم الجاسم

الفاضلة /عائشة عيل العامدي

وزارة الخارجية

كلية شامل األطلنطي

السيد /نارص بن جربان خلف حطاب الكعبي

السيد /عبد املنان نور

الفاضلة /روضة عيل املريخي

السيد /لورن دافيد بوكري

الفاضلة /آمنة يوسف عبد الرحمن املفتاح
السيد /روبرتو

املؤسسة العامة للحي الثقايف (كتارا)

وزارة الصحة العامة

السيد /جمعة عيل الكعبي

الفاضلة /جواهر أحمد جاسم الجاسم

معهد الدوحة للدراسات العليا

الدكتور /نادر أحمد عباس بدر

الدكتور /فيصل منصوري

الفاضلة /هدى عامر الكثريي

الدكتور /فريد الصحن

السيد /تيم أولسن

الدكتور /عمرو رجب

الفاضلة /شناز بنو محمد صادق

الدكتور /نزار جويني

السيد /كريستيان جاي فايل

الدكتور /إيهاب فالح سعيد سعد

وزارة الداخلية

الدكتور /نائل جربيل

النقيب /خليفة محمد العبيديل

معهد األرسة الدويل

النقيب /منصور بن غانم بن محمد آل ثاين

الدكتور /أنيس بن بريك

النقيب /محمد ربيعة الكعبي

الفاضلة /هبة الفراعة

الفاضلة /شيخة عبدالله الجابر

الفاضلة /دانا الكحلوت

املالزم أول /حسن عبد الرحمن العبد الجبار

الفاضلة /أمينة احمد اليافعي

األمانة العامة ملجلس الوزراء

وزارة العدل

الشيخ /أحمد بن فهد آل ثاين

الفاضلة /حصة عىل السليطي

جامعة حمد بن خليفة

الدكتورة /لسيل الكسندر

وزارة البلدية والبيئة

السيد /أوزتان أوزتيل

الفاضلة /مها عيل الفهيدي

الفاضلة /ريم فهد عيل عايض األحبايب

وزارة املواصالت واالتصاالت

منظمة العمل الدولية – قطر

الفاضلة /مريم راشد خميس الكعبي

السيد /ماكس تونون

الفاضلة /طفلة ربيعة الكعبي

وزارة التجارة والصناعة

السيد /نجانيولو جينوجو

الفاضلة /سارة عيل شاهني الكواري

السيد /مادهايف الليثا

الفاضلة /الجازي زايد مبارك حليامن الخيارين

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

الفاضلة /بثينة عبد الله نارص الكعبي

الفاضلة /روال القطب

الفاضلة /عهود كربون

اللجنة الدامئة للسكان

وزارة الثقافة والرياضة

الفاضلة /فاطمة جابر سعيد جابر الكعبي

السيد /مبارك محمد عبدالله سفران السفران

السيد /طارق رجب عيل

الدكتور /مصطفى خارويف

الفاضلة /خولة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العبد الله

الفاضلة /بثينة أحمد عيل حسن

الفاضلة /حصة سامي محمد جاسم املناعي
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مكتب معايل رئيس مجلس الوزراء
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الدكتور /تيسري الرداوي

الفاضلة /منى سلامن الدهنيم

السيد /فهد عبد الله غراب

الفاضلة /وفـــــاء عــمــر الــعــامـــري

الفاضلة /مها عيل الحامدي

السيد /عيل سليامن

الفاضلة /نوف عبد الله السليطي

الدكتور /محمد الشياب

الفاضلة /نوف سامل العبيديل

السيد /محمود كامل أحمد غنيم

السيد /محمود خرض رزق الله الزايك

مرصف قطر املركزي

السيد /برويز أحمد مالك

السيد /زياد محمد فاتح نعساين

الفاضلة /فاطمة ابراهيم عبد الله حسن

الفاضلة /نورة سعيدان الراشــــدي

السيد /نايف خليف الشمري

الفاضلة /آمنة عيىس العبد الجبار

الفاضلة /نجالء الخليفي

الشيخة /لينا جاسم محمد آل ثاين

الفاضلة /سارة عبد الله آل محمود

الشيخ /بندر بن عبد العزيز آل ثاين

السيد /أحمدو أحمد

الفاضلة /نورة عيل املري

قطر الخريية

الفاضلة /بدرية الحرمي

السيد /عبد ريب بن صحراء

الفاضلة /نورة عيىس العبد الله

السيد /عبداللـه علـي املهنـدي

بنك قطر للتنمية

الفاضلة /آمنة عبد الله الرشيف

الفاضلة /دالل الشمري

الفاضلة /موزة محمـد الكـواري

السيد /أحمد حاوي

الفاضلة /هيا حمد فضل املهنا النعيمي

الفاضلة /خديجة جاسم محمد عبد العزيز املاجد

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة

الشيخة /العنود نارص آل ثاين

السيد /مارسيلو كونتستاليل

الدكتور /عيىس جمعة ابراهيم

الفاضلة /إميان أحمد عبارة

مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

الفاضلة /فاطمة حمد يوسف دعلوج الكبييس

الفاضلة /مشاعل مهنا عيل النعيمي

الفاضلة /منى فهد القحطاين
الفاضلة /نورة سعيد الهاجري

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء

السيد /كامل أحمد السامن

املهندس  /ابراهيم محمد العامدي

الفاضلة /حنني محمد املساعيد

الفاضلة /ضياء سعد النعيمي

الفاضلة /لولوة جاسم ابراهيم

السيد /نبيل مجيد خان

الفاضلة /موزة محمد أحمد الجسمي

الفاضلة /جوهرة محمد عبد الرحمن املطوع

هيئة متاحف قطر

الفاضلة /املها صالح أحمد عنرب

الفاضلة /مارييل باالجتاس كونانان

الفاضلة /سلمى محمد عباس

السيد /عبد الله يوسف الكواري

اللجنة األوملبية القطرية

السيد /محمد عبد الله العيل

الفاضلة /لولوة جاسم الكواري

السيد /حمد راشد النابت

السيد /محمد سعيد عمر سعد

الهالل األحمر القطري

الفاضلة /العنود سعود العذبة

السيد /محمد خالد الحميدي

الفاضلة /دانة أحمد السامل

السيد /خالد احمد الحامدي

الفاضلة /دينا عيىس الهيل

الفاضلة /منى عثامن الصغري

الفاضلة /منال عيىس عبد الله الفهيد

الفاضلة /فاطمة يوسف العبيديل

السيد /أيهم اسامعيل السخني

السيد /عصام عبد املطلب عيد عبد الجليل

الفاضلة /لينا رأفت أبو العال

السيد /عمر مازن عدي

مؤسسة الرعاية الصحية االولية

الفاضلة /مي عثامن الصغري

الدكتور /أحمد سمري النعيمي

الفاضلة /هويدا ابراهيم عثامن محمد

السيد /جيارام إليياراجا كيشنان

السيد /صالح جامل عبد الحليم عيل

السيد /جزيل عبد املجيد

الفاضلة /إكرام جربين الطيطي

السيد /جون جيب

الفاضلة /زينة محجوب محمد
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4.4املشاركون من خارج دولة قطر:

واحة قطر لعلوم التكنولوجيا

املهندس /أحمد عبد الرحيم سعدي عبد الرحيم السعيد

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عامن

السيد /عبد الله سعيد النعيمي

سعادة الدكتور /خليفة بن عبد الله بن حمد الربواين

الفاضلة /صفاء فريد حاجي عبد الرحمن بهمن

الجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء الـفلسطيني

جامعة قطر

السيد /رائد محمد جميل سامره

الفاضلة /نوف الركيب

السيد /عبد الله الوب

املعهد العريب للتخطيط  -الكويت

السيد /صالح ابراهيم عيل

الدكتور /وليد بن محمد عبد مواله

الفاضلة  /نورة الري

السيد /جون يل برات هوملز

املعهد الوطني لإلحصاء  -تونس

الفاضلة /ندى عبد القادر

السيدة /ملياء بنت محمد بوجناح حرم الزريبي

السيد /براين دبليو مانديكانا

املندوبية السامية للتخطيط /إدارة اإلحصاءات  -اململكة املغربية

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

السيد /رشيد زبري

السيد /جون هاميلتون

وزارة التخطيط /الجهاز املركزي لإلحصاء – العراق

وزارة التعليم والتعليم العايل

السيد /فخري حميد آل حسني

الفاضلة /نوف عبد الله الكعبي

املعهد الوطني لإلحصاء الجيبويت

الفاضلة/عبري عيل السندي

السيد /مختار عوالة ويس

الفاضلة /منرية محمد املري

الفاضلة /موزة شاهني الجهني

مديرية اإلحصاء والدراسات الدميوغرافية  -الصومال

الفاضلة /مريم صادق املرزوقي

السيد /عبد الرحمن محمد شيخ عبدي

الدكتور /الرشبيني السيد

منظمة العمل الدولية

قطر للعمل االجتامعي

السيد /ريتاش كومار سارنا

الفاضلة /غادة خليفة السبيعي

الفاضلة /أسامء عبد الله الحجاجي

Global Good

الفاضلة /فاطمة صقر النعيمي

السيد /رمضان عايص

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

رشكة الربمجيات املتقدمة

الفاضلة /نور عبد الله الغانم

السيد/محمد حمزة منصور

السيد /محمد خليفة الكبييس

الفاضلة/حصة ربيعة محمد عيل الكعبي

يونيسيف – قطر

السيد /أنطوين ماكدونالد

جامعة فريجينيا كومنولث
الفاضلة /فكرية الكواكبي
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