
 االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء 

وتحل مناسبة هذا أكتوبر من كل خمس سنوات.  ٢٠يحتفل العالم، ونحتفل معه في دولة قطر، باليوم العاملي لإلحصاء والذي يصادف يوم 

 أهمية (١٩-كوفيداملستجد )كورونا فيروس  العام في ظل ظروف استثنائية يواجها العالم أجمع، أال وهي جائحة
ً
، والتي أظهرت جليا

كما عجلت هذه الظروف الطارئة من تطبيقات  وأهمية دقتها وشفافيتها ومشاركتها اآلنية بين األطراف ذات الصلة.اإلحصاءات الرسمية 

التكنولوجيا في مجاالت جمع البيانات وتحليل البيانات الضخمة وتبادل املعلومات. وأصبحت قدرة الدول على مواجهة هذه الجائحة مرتبط 

على تتبع الحاالت النشطة والحاالت املخالطة من خالل التكنولوجيات الحديثة والذكية، إضافة إلى بناء  في كثير من األحيان بقدرة الدولة

املعلومات  تحرص على دعم  وزارة املواصالت واالتصاالت  فالزالت ، ومن هذا املنطلقحصائية على حواسب ذات قدرة تحليلية فائقة. نماذج إ

في إجراء التحليالت واتخاذ القرارات املستنيرة بشأن السياسة  لك االستفادة من التقارير اإلحصائية، وكذاإلحصائية الرسمية العالية الجودة

 .العامة دعما للتنمية املستدامة

تنفيذ مشاريع استراتيجية  ساهم في، كما ت٢٠٣٠تضطلع وزارة املواصالت واالتصاالت بدور رئيس ي في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية و 

وفي سبيل ضمان نجاح الوزارة في تحقيق أهدافها، يتم مراقبة تطور قطاعي املواصالت واالتصاالت . ٢٠٢٢ – ٢٠١٨التنمية الوطنية الثانية 

 وقياس التقدم املحرز للوصول إلى أهداف التنمية املستدامة التي تقع في إطار اختصاص الوزارة. 

االستبيانات والبيانات اإلدارية واملصادر غير التقليدية مثل التقليدية مثل  ، فمنهالبياناتمتنوعة لالرسمية على مصادر تعتمد اإلحصاءات و 

البيانات الضخمة. وفي هذا اإلطار، فقد قامت الوزارة بالعديد من االستبيانات لتحديث الخطة الشاملة للنقل، من أجل فهم أفضل ألسباب 

، ومن أجل تقييم التحول الرقمي عند األفراد واملؤسسات الخاصة والعامة. وتحرص وزارة املواصالت واالتصاالت على االختناقات املرورية

وسياسات مبنية على  ، وذلك من أجل قراراتمشاركة نتائج االستبيانات مع جهاز التخطيط واإلحصاء والوزارات والهيئات واألفراد املعنين 

زارة على مشاركة إحصاءاتها مع الجهات الدولية ذات الصلة مثل هيئة السالمة البحرية واالتحاد الدولي معلومات دقيقة. كما تحرص الو 

 على سبيل املثال ال الحصر  تقوم الوزارة نية بقطاعي املواصالت واالتصاالت، حيث لالتصاالت وغيرها من منظمات األمم املتحدة املع

في  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شهد بمالخاصة واإلحصاءات  يوفر مجموعة من التقارير بإصدار املشهد الرقمي في دولة قطر والذي 

عدد من القطاعات الهامة بالدولة، فضال عن إطالق مبادرة مرصد قطر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتي توفر اإلحصاءات املختلفة 

 للجمهور.  الحيويين وإتاحتها لهذين القطاعين 
ً
  وأخيرا

ً
وم بنشر العديد من تقاريرها على املوقع  ، فإن وزارة املواصالت واالتصاالت تقوليس آخرا

 الرسمي للوزارة ومن خالل قنوات االتصال الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي لضمان نشر املعلومات على أوسع نطاق.

، ٢٠١٤قد أصدرت سياسة البيانات املفتوحة في شهر نوفمبر  كانت ومن الجدير بالذكر في هذه املناسبة أن وزارة املواصالت واالتصاالت

العمل الحكومي بالحكومة املفتوحة. يعد فتح البيانات الحكومية أمًرا بالغ األهمية لزيادة  الدولةخطوة رسمية إلى األمام في التزام والتي تمثل 

امة وتشجيع األفراد واملؤسسات العامة والخاصة على تطوير فرص  وتمكين مشاركة املواطنين من أجل تحسين جودة الخدمة الع وشفافيته،

تنتج حكومة دولة قطر وتحتفظ بأكثر من مئات مجموعات البيانات التي توفر  حالًيا،مبتكرة جديدة باستخدام البيانات الحكومية. 



والشؤون  والتوظيف، واالقتصاد، م،والتعلي والصحة، والحيوية،واإلحصاءات السكانية  الجوية،رصاد واال معلومات حول البيئة 

 االجتماعية. 

العديد من   وقد حرصتالذهب الجديد.  أو البيانات هي النفط الجديد ، أو كما يقال فإن املورد األكثر قيمة في العالم لقد أصبحت البيانات

قابلة للتنفيذ التخاذ قرارات أفضل. على مستقبلية ت الذكية الستخالص رؤى كنولوجيااالستفادة من البيانات الناتجة عن الت الدول على

 غير التقليدية قد أصبحأكدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أن استخدام البيانات الضخمة وغيرها من مصادر البيانات  ،املستوى الدولي

ة اإلحصائية لألمم املتحدة مجموعة العمل العاملية برؤية استخدام بدأت اللجن لذلك،أمر ضروري لتحديث املؤسسات اإلحصائية الوطنية. 

االجتماعي وبيانات اإلنترنت من أجل إنتاج إحصاءات رسمية  التواصل ( وشبكاتIoTمن إنترنت األشياء ) استخالصهاالبيانات التي يتم 

وتجميع البيانات ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة. لقد أدركت وزارة املواصالت واالتصاالت أهمية البيانات الضخمة إلنتاج اإلحصاءات 

هذا املشروع هو تحليل الرأي العام الذي يتم  بدأت مشروًعا تجريبًيا بعنوان "خدمات تحليالت الوسائط". الهدف من  حيث الرسمية،

 مشاركته على قنوات التواصل االجتماعي وهذا يساعد صانعي السياسات في وزارة املواصالت واالتصاالت على اتخاذ قرارات مبنية على األدلة

 وتحسين شفافية الحكومة.

وزارة املواصالت واالتصاالت "، تؤكد العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها ربط" هذا العام: العاملي لإلحصاءاليوم  شعار ومن منطلق  وفي الختام،

على مواصلة جهودها لنشر بيانات دقيقة ومحدثة ومشاركتها مع صانعي السياسات واملستفيدين من أجل قرارات مبنية على املعلومات 

 تفض ي إلى حياة أفضل للجميع.

 

 

 


