
 مساعد رئيس جهاز التخطيط واالحصاء-سعادة السيد محمد عبد العزيز النعيمي 

 في افتتاح حلقة العمل عن بعد بشأن بناء قاعدة بيانات إحصائية مركزية

 

 الضيوف األكارم، زمالئي األعزاء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 مركزيةبيانات إحصائية قاعدة  يتعلق ببناءالضوء على مشروع هام  بتسليط املعنية، بكم في حلقة العمل أرحبأود ان بداية 

 كثيراواشكركم  والدولي،الصعيدين الوطني  علىللمستخدمين السبل الكفيلة بتوفير البيانات أفضل  ودراسة قطر،في دولة 

عارفنا على نتائجها التي من املتوقع أن تغني رصيد م ونعول ، كبيرةنوليها أهمية على تلبيتكم دعوتنا للمشاركة في هذه الحلقة التي 

الذكاء بيتصف عن طريق تطبيق للمستخدمين بالسرعة املمكنة  وإيصالهاواإلحصاءات،  نشر البيانات بعمليةاملتعلقة 

  .البتكاراو 

 ، ضيوفنا األعزاء

واملعتمدة من املجلس  الصادرة عن اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة،" املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية أكدت "لقد 

قبل من منفعة عامة " وأن الوصول إليها يجب أن يتم في وقت واحد اإلحصاءات الرسمية هي " أنعلى  واالجتماعي،القتصادي ا

تتصف  أنو .  املتنوعةاملستخدمين  احتياجاتأن تأخذ بعين االعتبار  من الضروري ، وأن طريقة الوصول املستخدمينجميع 

 .التقنية املتقدمةعرفة امل لديهموبدون أن تكون  وشفافة، سهلةيتم توفيرها للجمهور بطريقة و  بالشمولية،تلك اإلحصاءات 

 على سرية البيانات الشخصية املتعلقة باألفراد فيها تم التأكيد يكما 
م
آتوامل

َ
ش

ْ
ء خطيط واإلحصااألمر الذي يوليه جهاز الت ،ن

 بالغة.أهمية 

والذكاء الرقمي، والتحول عن توفر وسائل التكنولوجيا املتقدمة،  للبيانات، تمخضتثورة اليوم في ظل  تعلمون، نعيشوكما  

تطلب يوهذا بدورة  ،الثورة ليس فقط بضخامة البيانات املنتجة، بل في الطلب املتزايد عليها هذهوتتصف   .وغيرهااالصطناعي 

 نحوتستخدم في قياس التقدم وأدلة ومؤشرات  معيارية،تحسين إمكانية وصول املستخدمين إلى ما يحتاجون إليه من بيانات 

هذه في وضع تصور واضح  حلقة العملأن تسهم نتائج  املتوقعومن هذا  .2030املستدامة  أجندة التنميةتحقيق أهداف 

املستخدمين من غير املتخصصين في علوم اإلحصاء والبيانات من  تمكن، البيانات لقاعدة والتقنيةلجوانب اإلحصائية ل

 نوالباحثين واألكاديميي القرارات وراسمي السياسات هؤالء متخذيقدمة وفي م ،أعمالهمفي ما يحتاجون اليه  إلى الوصول 

 لنا في إعدادنا  إلستراتيجية التنمية ال املدني.والعاملين في منظمات املجتمع 
ً
وطنية كما ستكون قاعدة البيانات املذكورة معينا

 الثالثة 

 



  األعزاء،ضيوفنا 

قاعدة البيانات التي بدون شك ستساعدنا في رسم خارطة طريق لبناء حلقتكم أعمال إلى نتائج متطلعا  بكم،نرحب  أخرى مرة 

جهاز  بتزويد واألسر املعيشيةوالقطاع الخاص  واألجهزة الحكوميةالوزارات  طريق قيامعن وهذا لن يتم إال  اليها،التي نتطلع 

  العالقة.بالتعاريف وباملنهجية ذات  الالزمة مدعمةصاء بالبيانات التخطيط واإلح

بدون شك ستكون  عروضهم التيواشكرهم على مساعدتنا في تقديم  معدي العروض أرحب بالسادة يفوتني أن الختام الفي  

 إلى والشكر موصول  ،والتخاطب التواصلواشكر املترجمين الفوريين الذين ساعدونا في كما  اليه.إنجاز ما نطمح  لنا فيمعينا 

وفقكم هللا فيما لهذه الحلقة. واإلحصاء على جهودهم في اإلعداد والتنظيم  طجهاز التخطي فيزمالئي الدكتور/ أحمد حسين و 

 أنتم ساعون اليه. 

 والسالم عليكم.


