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 مقدمة 
 ،كدولييية رائيييدة دولييية قطييرالييذي تنفيييذه ، 1التحيييول فيييي اإلحصيياءات الرسيييميةأجنييدة بشيييأن اليييدولي شييروع املفييي إطيييار 

بغييييية دعييييم أهييييداف  ،شييييعبة اإلحصيييياء بيييياألمم املتحييييدةمييييع وزارة التخطيييييت التنمييييوي واإلحصيييياء بالتعيييياون ممثليييية بيييي

عقيدت وزارة  ،2022 – 2018 الثانية لدولية قطير واستراتيجية التنمية الوطنية .2030جندة التنمية املستدامة أ

-25تحيديث االحصياءات الرسيمية فيي دولية قطير خيالل الفتيرة ل شة العمل الثانييةالتخطيت التنموي واإلحصاء ور 

  .كارلتون، الدوحة-تزيفي فندق الر  2018سبتمبر  26

إلييى تطييوير رمييية مشيتركة بغييية بنيياء ن ييام املشييروع الييدولي املعنييي بأجنيدة التحييول فييي اإلحصيياءات الرسيمية هيدف يو  

فيييي تلبييييية  ييييا املعلومييييات واملعيييايير اإلحصييييائية واملكانيييية املتقدمييييةإحصيييائي وطنييييي عصيييري، اسييييتخدم أدوات تكنولوج

، تحيييييديث الن يييييام اإلحصيييييائي فيييييي الدوليييييةو  ،عاليييييية الجيييييودةوطنيين واليييييدوليين للبيانيييييات لييييياحتياجيييييات املسيييييتخدمين ا

 اسيييييتكماالا وجيييياء انعقييييياد ورشييييية العمييييل امليييييذكورة  .وتمكينيييي  مييييين إنتيييياال البيانيييييات الالزمييييية لعملييييية التنميييييية الوطنيييييية

أن ير الجيدول الزمنيي  والدوليية.بالتعياون ميع العدييد مين الجهيات الوطنيية  2016عام الوزارة لألنشطة التي بدأتها 

  .”املرفق األول لورشة العمل "

 2األهداف والنتائج املتوقعة
اسييتاناف الحييوار  هييو دوليية قطيير فيي العمييل الثانيية بشييأن تحييديث اإلحصيياءات الرسييمية ورشيية  الهيدف الرئي ييمي ميين

عييييام أثنيييياء انعقيييياد ورشيييية العمييييل األولييييى بشييييأن تحييييديث اإلحصيييياءات الرسييييمية فييييي داسييييمبر  ،2017عييييام لييييذي بييييدأ ا

 ما يلي:على خاص  بشكل التركيزمع ، تحديد أولويات التحول في الن ام اإلحصائي الوطنيوال سيما  ،2017

  البيانيات لتحسيين عمليية مناقشة اإلجيراءات والتيدابير تات األولويية ميع الشيركاء مين منتتيي ومسيتخدمي
 .أهداف التنمية الوطنية والدولية تنفيذ إنتاال إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد

  تسيييليت الضيييوء عليييى العدييييد مييين القضيييايا تات األولويييية التيييي تسيييهم فيييي إحيييدا  نقلييية نوعيييية فيييي الن يييام
حصييييائي كمييييزود أدليييية اإلحصييييائي كعملييييية التواصييييل الفاعليييية، الهادفيييية إلييييى بنيييياء سييييمعة متميييييزة للن ييييام اإل 

 لصناع القرارات، وتحويل البيانات واإلحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيت للتنمية. 
  التأكيييد علييى االبتكييار فييي العديييد ميين املجيياالت اإلحصييائية، كعمليييات جمييع البيانييات وتركي هييا، واملنتجييات

 يدة للبيانات. اإلحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جد
 وكيفييييييية  ،واحتياجاتهييييييا مييييين البيانييييييات ،تسيييييليت الضييييييوء عليييييى بعييييييا أهيييييداف أجنييييييدة التنمييييييية املسيييييتدامة

 . 2022-2018 الوطنية الثانية لدولة قطر وعالقتها باستراتيجية التنمية ،تحقيقها

                                                           
1 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/lod.asp 
2 https://www.mdps.gov.qa/en/media1/events/pages/qatarstatistics2018.aspx 
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 املخرجات 
فيييي  ن يييام اإلحصيييائي اليييوطنيعمليييية تحيييديث ال فيييي تعمييييق فهيييم امليييذكورةاملتوقيييع أن تسيييهم نتيييائج ورشييية العميييل مييين 

الثانييية  ، واسييتراتيجية التنمييية الوطنييية2030وأهميتهييا فييي دعييم تنفيييذ أهييداف أجنييدة التنمييية املسييتدامة  ،الدوليية

إحيييييدا  نقلييييية كبييييييرة فيييييي ن يييييام اإلحصييييياءات الرسيييييمية بالتعييييياون ميييييع الشيييييركاء وال سييييييما ، 2022-2018 لدولييييية قطييييير

النوعييية وتييوفير البيانييات  ،وزيييادة اإلنتاجييية ،املؤسسيييةة، وبنيياء القييدرات باسييتخدام االبتكييار فييي العملييية اإلحصييائي

تمكيييين متخييييذي القييييرارات ميييين إعييييداد التقييييارير الوطنييييية الالزميييية فييييي  منصييييات سييييهلة االسييييتخدام بيييير للمسييييتخدمين ع

 الوقت املناسب. 

  الحضور 
والبيايي وطنييية ميين مختليي   ،جهييات دوليييةسييت منهيا ، جهيية 45يمثلييون  مشيياركاا  125حيوالي العمييل  شيار  فييي ورشيية

الخاص ومن مات املجتميع اليدولي والجامعيات ومراكيز البحيو  واملؤسسيات الوزارات واألجهزة الحكومية والقطاع 

  .غير الربحية وغيرها

 االفتتاح 
بإلقيييياء كلميييية سييييعادة  ورشيييية العمييييل ،وكيييييل الييييوزارة املسيييياعد لشييييؤون اإلحصيييياء ،سييييلطان الكييييواري  /فتييييتس السيييييدا

أن تن ييم ورشية العميل عليى  التيي أكيد فاهيا واالحصياء التنميوي  التخطييت وزيير ،الح بن محمد النابتالدكتور ص

عالن إلى إ، و 2018مارس  9-6استجابة لتوصيات اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة املنعقدة في الفترة  يأتيالثانية 

علييى وييرورة  حيييث تييم التأكيييد ،2017عييام  ر فييي ينيياي للبيانييات الصييادر فييي كيييب تيياون العييال ي منتييدا األمييم املتحييدة 

، والعمييييييل عليييييييى 2030تطييييييوير األعمييييييال اإلحصييييييائية فيييييييي البلييييييدان األعضيييييياء بغيييييييية دعييييييم أجنييييييدة التنميييييييية املسييييييتدامة 

لتوفرهيييا وغناهيييا بالبيانيييات التيييي يمكييين أن تسيييهم فيييي  اسيييتخدام البيانيييات الضيييخمة فيييي اإلحصييياءات الرسيييمية، ن يييراا 

نتيييائج تيييؤدي إليييى  شيييار إليييى أن عمليييية التواصيييل الفاعلييية بيييين الشيييركاءأو ، كميييا .اتاتخيييات القيييرارات وصيييياغة السياسييي

إليييييى الوطنيييييية أدلييييية لصيييييناع القيييييرارات، وتحوييييييل اإلحصييييياءات ة متمييييييزة للن يييييام اإلحصيييييائي كميييييزود سيييييمعو ، محيييييددة

، االبتكييييار فييييي العديييييد ميييين املجيييياالت اإلحصييييائيةوأكييييد علييييى أن معلومييييات محييييددة تسييييتخدم فييييي التخطيييييت للتنمييييية. 

اسييييييهم فييييييي إحييييييدا  نقليييييية سيييييير عة لن امنييييييا  ،كعمليييييييات جمييييييع البيانييييييات وتحليلهييييييا ونشييييييرها وتوفيرهييييييا للمسييييييتخدمين

مصادر جديدة للبيانات واستخدامها في اإلحصاءات الرسمية. وفي  نالبحث بشكل مستمر عودعا إلى  اإلحصائي،

 ورشة العمل.  ا لهم تحقيق أهدافحضورهم، متمنيا لشكر الضيوف واملشاركين  ،كلمت  تامخ

ع   لقطيييات عييين العدييييد مييين مشييييار تيييتخلل ،وبعيييدها تيييم عيييرض فييييلم قصيييير عييين التنميييية املسيييتدامة فييييي دولييية قطييير

التيييي أكيييد فاهيييا عليييى ويييرورة النهيييوض اليييبالد  ومقتطفيييات مييين كلميييات سيييمو أميييير ، التنميييية املسيييتدامة فيييي دولييية قطييير

 بمستوا ونوعية معيشة املواطنين. بالتنمية بغية االرتقاء
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 ،وجلسياتهامضيمون أجنيدة العميل  ،خبير اإلحصاءات الرسمية في اليوزارة ،شرح الدكتور أحمد حسين ،بعد تلك

هيييذه  يييي ن ورشييية العميييل أوأشيييار إليييى  ،واملناقشيييات وعميييل رمسييياء الجلسيييات ،والعيييروض املقدمييية ،والتوز يييع الزمنيييي

 تتكيون مينو يي  .العدييد مين الشيركاءاليوزارة بالتعياون ميع   التحديث اإلحصائي الذي تسيىى إليي جزء من مشروع

  .يتخلل جلسة العمل الرابعة أعمال ألربع مجموعات عمل ،جلسات عمل ربعأ
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 جلسات العمل:

 

 2018 سبتمبر 25 : الثالثاء،اليوم األول 
 

مةةةةةدير  دارع التعةةةةةدادات واملسةةةةةوح واألسةةةةةالي   ،ناصةةةةةر امل ةةةةةد  /جلسةةةةةة السةةةةةيدهةةةةة   التةةةةةر    :الجلسةةةةةة األو ةةةةة 

 عروض: ةربع تكونت من و  ،اإلحصائية

 األول  العرض1.    

التحيديث واالبتكيار " بعنيوان: ،هيئية اإلحصياء الهولنديية مينالعرض الدكتور/ ألبرت هندريك كرويز هذا قدم 

 ".لدا هيئة اإلحصاء الهولندية

وتتبييع  .للتغييير السيير ع فييي املجتمييع الهولنييدياسييتجابةا  جيياءتتبنييي تكنولوجيييات جديييدة علييى  هييذا العييرض أكييد

موظيي . وتطييرق  2,000مكاتييب وحييوالي  3، ولييديها 1899تأسييس عييام  اا مركزيييميياا هيئيية اإلحصيياء الهولندييية ن ا

إليييييى اسيييييتخدام  هيييييامييييين املسيييييوح التقليدييييية وأدوات عبييييير التحيييييول التييييدرييي رسيييييميةالعييييرض إليييييى تيييييوفير إحصيييياءات 

 مصيييييادر عيييين طريييييق لجميييييع البيانييييات  BLAISE السييييجالت اإلدارييييية والبيانييييات الضييييخمة. وقيييييد تييييم تطييييوير برنييييامج

هييييييذا سييييييتخدم و . املتعييييييددة البيانييييييات واملسييييييوح تات مصييييييادر  ،ومسييييييوح األعمييييييال ،املسييييييوح األسييييييريةك ،متعييييييددة

مل التحييديث تإحصييائياا حييول العييالم. و شيي مركييزاا  130وفييي  ،الييدول علييى نطيياق واسييع فييي العديييد ميين التطبيييق 

  على ما يلي:واالبتكار في هيئة اإلحصاء الهولندية 

  الهيئيية أك يير  حيييث تركييز فييي هيئيية اإلحصيياءات الهولندييية، إنشيياء مركييز إلحصيياءات البيانييات الضييخمة
ضخمة توفر بيانات  هافأك ر على استخدام البيانات الضخمة إلنتاال اإلحصاءات الرسمية، ن راا ألن

. وفيييي هيييذا الصيييدد، التقليدييييةن اإلحصييياءات الرسيييمية ميييأسيييرع وأك ييير تفصييييالا بطريقييية تجهيييز الحجيييم 
ات الضييييخمة سيييييعمل البيييياحثون وعلميييياء البيانييييات علييييى تييييوفير إحصيييياءات جديييييدة باسييييتخدام البيانيييي

 كتوراه وطالب الجامعات والخبراء.بالتعاون مع طالب الد
 يكيون لييديهما اتصيال مباشيير ميع وكيياالت  ،امليذكورة الهيئيية إنشياء غرفية أخبييار، واسيتوديو تلفزيييوني فيي

للحصيييول عليييى  الهيئييية األنبييياء الوطنيييية، بحييييث يمكييين لوكييياالت األنبييياء الوطنيييية أن ت تقيييل إليييى شيييبكة
راء. كيييييييييييذلك، هنيييييييييييا  خبيييييييييييراء فيييييييييييي اإلحصييييييييييياءات االجتماعيييييييييييية بيييييييييييأو للتعيييييييييييرف عليييييييييييى  راء الخ ،تحيييييييييييديثات

 خدمي البيانات أن يتواصلوا معهم.واالقتصادية يمكن ملست
  يتم توفير البيانات املفتوحة إلكترونياا الستخدامها من  :في الهيئة الهولنديةتوافر البيانات املفتوحة

قبل املبرمجين في مختل  التطبيقات. ويمكن تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات للهوات  الذكية 
  إلى هذه البيانات املتاحة. اا وأجهزة الكمبيوتر الشخصية استنادواألجهزة اللوحية 

 جلسات العمل:

 

 2018 سبتمبر 25 : الثالثاء،اليوم األول 
 

مةةةةةدير  دارع التعةةةةةدادات واملسةةةةةوح واألسةةةةةالي   ،ناصةةةةةر امل ةةةةةد  /جلسةةةةةة السةةةةةيدهةةةةة   التةةةةةر    :الجلسةةةةةة األو ةةةةة 

 عروض: ةربع تكونت من و  ،اإلحصائية

 األول  العرض1.    

التحيديث واالبتكيار " بعنيوان: ،هيئية اإلحصياء الهولنديية مينالعرض الدكتور/ ألبرت هندريك كرويز هذا قدم 

 ".لدا هيئة اإلحصاء الهولندية

وتتبييع  .للتغييير السيير ع فييي املجتمييع الهولنييدياسييتجابةا  جيياءتتبنييي تكنولوجيييات جديييدة علييى  هييذا العييرض أكييد

موظيي . وتطييرق  2,000مكاتييب وحييوالي  3، ولييديها 1899تأسييس عييام  اا مركزيييميياا هيئيية اإلحصيياء الهولندييية ن ا

إليييييى اسيييييتخدام  هيييييامييييين املسيييييوح التقليدييييية وأدوات عبييييير التحيييييول التييييدرييي رسيييييميةالعييييرض إليييييى تيييييوفير إحصيييياءات 

 مصيييييادر عيييين طريييييق لجميييييع البيانييييات  BLAISE السييييجالت اإلدارييييية والبيانييييات الضييييخمة. وقيييييد تييييم تطييييوير برنييييامج

هييييييذا سييييييتخدم و . املتعييييييددة البيانييييييات واملسييييييوح تات مصييييييادر  ،ومسييييييوح األعمييييييال ،املسييييييوح األسييييييريةك ،متعييييييددة

مل التحييديث تإحصييائياا حييول العييالم. و شيي مركييزاا  130وفييي  ،الييدول علييى نطيياق واسييع فييي العديييد ميين التطبيييق 

  على ما يلي:واالبتكار في هيئة اإلحصاء الهولندية 

  الهيئيية أك يير  حيييث تركييز فييي هيئيية اإلحصيياءات الهولندييية، إنشيياء مركييز إلحصيياءات البيانييات الضييخمة
ضخمة توفر بيانات  هافأك ر على استخدام البيانات الضخمة إلنتاال اإلحصاءات الرسمية، ن راا ألن

. وفيييي هيييذا الصيييدد، التقليدييييةن اإلحصييياءات الرسيييمية ميييأسيييرع وأك ييير تفصييييالا بطريقييية تجهيييز الحجيييم 
ات الضييييخمة سيييييعمل البيييياحثون وعلميييياء البيانييييات علييييى تييييوفير إحصيييياءات جديييييدة باسييييتخدام البيانيييي

 كتوراه وطالب الجامعات والخبراء.بالتعاون مع طالب الد
 يكيون لييديهما اتصيال مباشيير ميع وكيياالت  ،امليذكورة الهيئيية إنشياء غرفية أخبييار، واسيتوديو تلفزيييوني فيي

للحصيييول عليييى  الهيئييية األنبييياء الوطنيييية، بحييييث يمكييين لوكييياالت األنبييياء الوطنيييية أن ت تقيييل إليييى شيييبكة
راء. كيييييييييييذلك، هنيييييييييييا  خبيييييييييييراء فيييييييييييي اإلحصييييييييييياءات االجتماعيييييييييييية بيييييييييييأو للتعيييييييييييرف عليييييييييييى  راء الخ ،تحيييييييييييديثات

 خدمي البيانات أن يتواصلوا معهم.واالقتصادية يمكن ملست
  يتم توفير البيانات املفتوحة إلكترونياا الستخدامها من  :في الهيئة الهولنديةتوافر البيانات املفتوحة

قبل املبرمجين في مختل  التطبيقات. ويمكن تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات للهوات  الذكية 
 إلى هذه البيانات املتاحة. اا وأجهزة الكمبيوتر الشخصية استنادواألجهزة اللوحية 
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وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 

  املنتجييييات التجريبييييية منصيييية االبتكييييار: تييييم تصييييميم هييييذه املنصيييية لتلقييييي املالح ييييات والتعليقييييات علييييى
 .املختلفة بهدف تحسينها

  ألجهزة اإلحصائية التكي  مع التغيير االجتماعي ومتطلبات اعلى.  
 الشراكة في تنفيذ املشار ع وتبادل الخبرات.  
  و ييييي جييييزء ميييين برنييييامج  ،اسييييتراتيجية لتحييييديث ن امهييييا اإلحصييييائيهيئيييية اإلحصيييياء الهولندييييية أعييييدت

  .م املتحدة االقتصادية ألوروبالجنة األمالتحديث املعتمد في 

 العرض الثاني2.    

"تعزيييييييييز : بعنيييييييوان ،بدولييييييية قطييييييير مييييييين وزارة الايييييييحة العامييييييية برتيييييييوليني روبيرتيييييييو  /العيييييييرض اليييييييدكتور  هيييييييذا قيييييييدم

  النقاط التالية:حيث أكد على  ،"اإلحصاءات الاحية في دولة قطر: الووع الحالي واآلفاق املستقبلية

  مرحلييية تعزييييز اسيييتخدامها للبيانيييات لتحسيييين الن يييام دولييية قطييير  يييي فيييي إن وزارة الايييحة العامييية فيييي
 احة ورفاهية السكان. من أجل اتخات القرارات املتعلقة بالصحي في قطر 

  واالسيييييييتراتيجية ،الايييييييحة اإللكترونييييييييةك ،التيييييييي اتخيييييييذتها وزارة الايييييييحةالحديثييييييية  بيييييييادراتاملتسييييييياعد 
إقاميييية روابييييت عبيييير الن ييييام  علييييىالجديييييد واملرصييييد الصييييحي القطييييري  ،2022-2018 للاييييحة الوطنييييية

 لضمان وجود تدفق للمعلومات.
 التي يمكن الحصول علاهيا مين عملييات الجميع الروتينيي للبيانيات واملسيوح  البيانات الاحية، تسهم

، على تطوير السياسات، وقياس أداء الن يام املستمدة من املصادر الدولية والبيانات  املتخصصة،
 .في الدولة الصحي

  مييييع القطاعييييات األخييييرا غييييير الاييييحية واملحاف يييية فاعليييية روابييييت و  ، اتشييييراكإقاميييية  ي الضييييرور  ميييين
مع إدراال نهج الاحة في كل السياسات، ن راا ألن الاحة تعتبر عامالا مشتركاا في العديد من  ،علاها

 جوانب الحياة األخرا، مثل التنمية والتخطيت واإلسكان والتمويل والرياوة.

  :تناولت ما يلي في دولة قطر 2022-2018 للاحة الوطنية االستراتيجيةويات أولوتكر العرض أن 

 صحة األطفال واملراهقين. 
 دن إلى حمل صحينساء أصحاء يق. 
  موظفون صحيون و منون. 
 الاحة العقلية والرفاهية. 
 تحسين الاحة لألشخاص الذين اعانون من األمراض املزمنة املتعددة. 
 ياجات الخاصةالاحة والعافية لذوي االحت. 
  كبار السنصحة. 
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وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
 

 كالتالي:  شار العرض إلى أن  يمكن تلخيص واقع البيانات الاحية في الدولةأكما 

  متعددةتتوفر الكثير من البيانات في قواعد بيانات. 
 ال تتوفر قراءة موحدة للمعلومات املتاحة. 
  الجهيييات الحكوميييية هنيييا  عيييدة مبيييادرات لجميييع البيانيييات مييين قبيييل العدييييد مييين مجموعيييات البحيييث و

  .والخاصة
  2022-2018 للاييييييييييحة الوطنييييييييييية االسييييييييييتراتيجيةهنييييييييييا  حاجيييييييييية لبنيييييييييياء ن ييييييييييام فعييييييييييال لرصييييييييييد تنفيييييييييييذ 

  .واستراتيجيات صحية محددة مختارة باستخدام بيانات عالية الجودة
 الصييحي فييي تكييوين صييورة غييير متسييقة عيين الووييع  تييؤدي التقييارير الوطنييية تات املصييادر املتعييددة إلييى

  .الدولة

 العرض الثالث3.   

ثييييورة " :بعنيييوان اإلحصييياءات الوطنيييية للمملكييية املتحيييدة، هيئييية مييين سيييميثتيييوم  /العيييرض اليييدكتور  هيييذا قيييدم

 ، حيث أكد على ما يلي:"إحصاء وطني حديثعهد مل بناء قدرات البيانات -البيانات 

 ،كالتجييارة ،جوانييب الدوليييةوال ،والسييكان ،ن ثييورة البيانييات فييي إحصيياءات اململكيية املتحييدة تناولييت االقتصييادإ

 ،والعييالم، هيئيية اإلحصيياءات البريطانييية والحكوميية تمييامهاالبيانييات  تنييالو . 2030وأجنييدة التنمييية املسييتدامة 

فييييي االقتصيييياد  والخييييدمات واالبتكييييار  ،واملعرفيييية والبحييييو  ،واملجتمييييع الييييوطني لالقتصيييياد فكييييارأو ييييي عبييييارة عيييين 

ة اإلحصاءات في اململكة املتحدة قد طورت منصة رقمية متكاملة وأشار العرض إلى أن هيئ .واتخات القرارات

  :مثل ،ميةأهكما تناول العرض قضايا تات لتخزين البيانات وتحليلها ومعالجتها. 

  الجديدة الطاقةالبيانات  ي.  
  نتاال البيانات إلى استخدامهاإورورة االنتقال من.  
  التعريفية وتطوير منهجيات البياناتمكتبة البيانات التي تشتمل على البيانات تعزيز.  
  كافية للبياناتحماية توفير.  
  العمل بالبياناتخالقيات أاعتماد.  

تسييببت فييي إيجيياد مصييادر معلومييات تفييوق التصييور لخدميية املصييلحة العاميية. العييرض أن ثييورة البيانييات أفيياد و 

ات والتكنولوجيييا وقييدرات البيانييات املهييار  طريييق تعزيييز عيين األميير وقييد اسييتجابت أجهييزة اإلحصيياء الوطنييية لهييذا 

 لتحقيق أقصمى استفادة من هذه الفرصة في تحسين اإلحصاءات والتحليالت من أجل اتخات قرارات أفضل.

بتحويل قدرات البيانات لدي  لتعزيز التحسينات  اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة هيئة مكتبكما قام 

 في املخرجات والتحليالت اإلحصائية. 
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 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 العرض الرابع4.   

 :بعنييييوان للعمييييل االجتميييياعي،املؤسسيييية القطرييييية ميييين  هيييييا عبييييدالرحمن املنيييياعي /العييييرض السيييييدة هييييذا قييييدمت

  .لألشخاص توي اإلعاقات في دولة قطر" 2030"تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

األشييخاص باتفاقييية حقييوق  2030جنييدة التنمييية املسييتدامة أوييرورة ربييت تنفيييذ أهييداف تطييرق العييرض إلييى 

. ورصييييد تنفيييييذها، امج املتعلقيييية بالتنمييييية املسييييتدامةفييييي كافيييية املشييييار ع والبيييير  دراال قضيييياياهمإو توي اإلعاقيييية، 

 وييرورة تمييت اإلشييارة إلييى كمييا وغيييرهم.علييى اللسيياء والفتيييات واألطفييال والشييباب وكبييار السيين تلييك  شييتمل و 

فيييييي األجيييييزاء املتعلقييييية  اا وتحدييييييد ،تعيييييددةامل التنميييييية املسيييييتدامة مجييييياالت األشيييييخاص توي اإلعاقيييييات فييييييدمييييياال إ

 ،التجمعيييات السيييكانية بأشيييكالها املتنوعيييةوإمكانيييية الوصيييول إليييى  ،عيييدم املسييياواةمجييياالت و  ،بيييالتعليم والعميييل

 .األهداف تات العالقة بهمجمع البيانات ورصد تنفيذ االهتمام بعمليات فضالا عن 

املتعليييق بيييالتعليم الجييييد الشيييامل  2030سيييتدامة مييين أجنيييدة التنميييية امل 4رقيييم الهيييدف  أن عليييى وأكيييد العيييرض

كمييا . اإلعاقييات مييع التركيييز علييى األشييخاص توي تعزيييز فييرص الييتعلم مييدا الحييياة للجميييع علييى يركييز واملنصيي  

تشييييجيع النميييو االقتصيييادي املسيييتدام والشييييامل والعمالييية الكاملييية واملنتجييية والعمييييل  إليييى 8رقيييم الهيييدف  و شيييير 

إلييييى الحييييد ميييين عييييدم يييييدعو  10 رقييييم الهييييدفوأن كمييييا  ،توي اإلعاقيييية األشييييخاصبمييييا فييييي تلييييك  ،الالئييييق للجميييييع

تمكييييين وتعزيييييز اإلدميييياال االجتميييياعي واالقتصييييادي والسيا ييييمي  عيييين طريييييقاملسيييياواة داخييييل البلييييدان وفيمييييا بينهييييا 

  اإلعاقة. ي بمن فاهم األشخاص تو  ،للجميع

املتعلقية بالصيعوبات ن األسيئلة تطيرق العيرض إليى ويرورة اسيتخدام مجموعية مي ،وعلى صعيد جمع البيانيات

قامييت بتطويرهييا مجموعيية عمييل تسيي ى مجموعيية  ،فييي التعييدادات واملسييوحأثنيياء حييياتهم األفييراد  جههيياايو التييي 

 .3ون مت اإلسكوا مؤخراا اجتماعا بهذا الشأن ) أن ر الرابت (واشنطن. 

 مكتةة  رئةة   مسةةاعد، يةةد يالجلسةةة الثانيةةة النقيةة / مليدةةة محمةةد  حمةةد الع  هةة  ر   تةة :الجلسةةة الثانيةةة

 عروض: ثالثةوتكونت من . الداملية وزير معا ي بمكت  اإلحصائي التحليل

 الخام العرض 5.   

 الجوية الصور  ، بعنوان: "استخداممعهد قطر لبحو  الحوسبةمن  الدكتور/ فيردا أوفلي العرض هذاقدم 

 الرسمية". اإلحصاءات لزيادة االجتماعي التواصل مواقع وصور 

                                                           
3 https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-
development-goals 
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استخدم على نطاق واسيع عنيد حيدو  كيوار  طبيعيية ووطنيية املداخلة إلى أن التصوير الجوي  ارت هذهأش

خطييييوات عاجليييية إليصييييال الغييييذاء واألدوييييية والخييييدمات الضييييرورية األخييييرا إلييييى  تخيييياتاملسيييياعدة السييييلطات علييييى 

يييية، فاعلالعمييل بكفيياءة و  مييين واملسييعفين موقييع الكارثيية. وتعتبيير اإلدارة الجييييدة أمييراا وييرورياا لتمكيييين املنقييذين

 .هذا عالوة على أن الصور الفوتوغرافية ملا قبل الكارثة وما بعدها تساعد على تقييم الضرر بسرعة

وهييييذه التقنييييية تسيييياعد علييييى نطيييياق واسييييع فييييي تتبييييع الحيوانييييات فييييي الغابييييات لتحديييييد مواقييييع الييييزالزل، والحرائييييق 

والحييييواد ، واالنفجييييارات، والحييييواد  الكيميائييييية،  الكبيييييرة، واألعاصييييير، والعواصيييي  الثلجييييية، والفيضييييانات،

 وغيرها.

وإتا مييا أرادت أي دوليية القيييام بتخطيييت فعييال، فييال بييد ميين أن تقييوم بعمييل إحصيياءات موثوقيية ومحدثيية عيين 

األسر، والسكان، واملباني، واملؤسسات. ويمكن استخدام تقنيية التصيوير الجيوي فيي تعيداد املبياني فيي املنياطق 

 .  عن املستوطنات في الاحراء، وما إلى تلكالحضرية، والكش

كمييا أكييد املتحييد  علييى أهمييية اسييتخدام وسييائل التواصييل االجتميياعي )تييويتر، وفيييس بييو ، وواتييس  ب، اليي ( 

عنيييد حيييدو  الكيييوار  إلعيييالم الجمهيييور والسيييلطات بالتفاصييييل فيييي أسيييرع وقيييت. كميييا تكييير بعيييا تقنييييات جميييع 

 .وتحليل البيانات الضخمة

 ساد الالعرض 6.   

 األبحيييييا  مركيييييز ، بعنيييييوان:  "برنيييييامجSESRICمييييين نينيييييدن أوكتافارولييييييا شيييييانتي  /السييييييدة العيييييرض هيييييذا قيييييدمت

 اإلحصييييييائية القييييييدرات لبنيييييياء( StatCaB) االسييييييالمية للييييييدول  والتييييييدريب واالجتماعييييييية واالقتصييييييادية حصييييييائيةاإل 

 اإلسالمي". التعاون  من مة دول  في الوطنية اإلحصاء ألجهزة

أن مركييز األبحييا  اإلحصييائية واالقتصيادية واالجتماعييية والتييدريب للييدول اإلسييالمية )مركييز  تطيرق العييرض إلييى

أنقرة( يقوم بدور مهم في تعزيز وتحسين الن م اإلحصائية الوطنية في بلدان من مة امليؤتمر اإلسيالمي بهيدف 

ت سياسيييييييييا صيييييييييياغةبغيييييييييية مسييييييييياعدة واويييييييييىي السياسيييييييييات عليييييييييى  ،وطنيييييييييية عاليييييييييية الجيييييييييودة إنتييييييييياال إحصييييييييياءات

 اسياهم املركيز بشيكل كبيير فيي تعزييز القيدرات التقنيية لألجهيزة ،وفيي هيذا السيياق .واستراتيجيات وطنية أفضيل

يقيوم املركييز بتنفييذ مبييادرة رئيسيية لتطييوير املهييارات  ،ولهييذا الغييرض ،اإلحصيائية الوطنييية فيي البلييدان األعضياء

(". حيييييث يحيييياول StatCaBتعيييياون اإلسييييالمي )اإلحصييييائية بعنييييوان "برنييييامج بنيييياء القييييدرات اإلحصييييائية ملن ميييية ال

التييابع ملن ميية التعيياون اإلسييالمي تحديييد االحتياجييات والقييدرات اإلحصييائية ألجهييزة اإلحصيياء  StatCaBبرنييامج 

  .اإلسالمي التعاون و سهل تبادل الخبراء والخبرات بين بلدان من مة  ،الوطنية
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لبنييييياء القيييييدرات  اا برنامجييييي 329ن يييييم مركيييييز أنقيييييرة  ،2007فيييييي عيييييام  للبرنيييييامج امليييييذكور أول نشييييياط البيييييدء بيييييمنيييييذ و 

مهمة  14و  ،زيارة دراسية 32و  ،ورشة عمل دولية 57و  ،دورة إحصائية قصيرة األجل 219 من  ،اإلحصائية

املسيييييتوا مييييين  ين رفيىيييييلبمشيييياركة خبيييييراء و مسيييييؤو  ،للبليييييدان اإلسيييييالمية دورات للجنييييية اإلحصييييائية 7و  ،فنييييية

ورش عميل لبنيياء  8 . كمييا ون يم املركيزدول من مية امليؤتمر اإلسيالمي ميينوغيرهيا  ،اإلحصيائية الوطنيية األجهيزة

اإلحصياءات  وكان التركيز في تلك عليى .عمل ةوورش اا اجتماع 15من حضور  واستفاد ،في دولة قطر القدرات

سيح وم ،وتعيداد السيكان واملسياكن ،وإحصاءات اليدخل واالسيتهال  ،وتحليل البيانات اإلحصائية ،السياحية

، تصيييييييييميم قواعيييييييييد البيانيييييييييات اإلحصييييييييييائيةو  ،العليييييييييوم والتكنولوجيييييييييييا واالبتكييييييييياروإحصييييييييياءات  ،القيييييييييوا العاملييييييييية

 ،واإلحصييياءات الايييحية ،إحصييياءات التموييييلو  ،إحصييياءات البيئيييةو سيييجالت األعميييال و  ،الحسيييابات القومييييةو 

  .وغيرها

أفييييادت العديييييد ميييين الييييدول ، 2030التنمييييية املسييييتدامة  أجنييييدة فيمييييا يتعلييييق باألولويييييات املخصصيييية ألهييييدافو 

  العالية  ي ما يلي: اإلسالمي أن أهداف التنمية تات األولوية التعاون في من مة   ر من النص (ك)أ األعضاء

  القضاء على الفقر :الهدف األول.  
 الهدف الثاني: ال جوع في مجتمعاتها.  
 الهدف الثالث: صحة جيدة ورفاهية. 
 الهدف الرابع: تعليم عال الجودة. 
 املساواة بين الجلسين :هدف الخامسال.  
 الهدف الثامن: العمل الالئق والنمو االقتصادي.  
 الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار والبلية التحتية.  
 التغير املناخي :الهدف الثالث عشر. 

 سابعالعرض ال7.   

، بعنييييييوان: Istatاء املعهييييييد الييييييوطني اإليطييييييالي لإلحصييييييميييييين السيييييييدة/ ماريييييييا ليتيزيييييييا رو ييييييمي العييييييرض  هييييييذاقييييييدمت 

 ".النموتال االستراتيتي لتطور بلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء"

لنميييييوتال االسيييييتراتيتي باللسيييييبة ليطالييييييا إتركيييييز عيييييرض السييييييدة مارييييييا عليييييى تجربييييية املعهيييييد اليييييوطني لإلحصييييياء فيييييي 

هييو تحسييين وكييان الهييدف ميين تلييك  ،يطالييياإفييي تصيياالت املسييتخدم فييي تطييور هيكييل تكنولوجيييا املعلومييات واال

 وتناول العرض أهم النقاط التالية:  جودة املعلومات والخدمات اإلحصائية.

 .تحسين وتحديث كفاءة وجودة عمليات اإلنتاال 
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 مختلفة. ومصادر مؤسسات دمج البيانات من 
  مستقرة.إعادة تصميم الهيكل التن ي ي للمؤسسة، وتطبيق  لية إدارة شفافة و 
 .تم اقتراح هيكل تن ي ي جديد يتوافق مع األهداف الجديدة 
 .تطوير طرق جديدة لجمع البيانات ونشرها 
 استخدام ن امب اعتماد ن ام السحابة، وومان أمن عملية جمع البيانات VDIs  لتوصيل البيانات

ويتطليب إدارة بليية العامة على نشير التطبييق فيي دقيائق،  اساعد ن ام السحابة ، علماا بأنبالشبكة
ل التعاميييييل ميييييع البيانييييات تقليييييل شيييييبكات منطقييييية  ، و سييييياعد عليييييىتحتييييية منخفضييييية املسيييييتوا، و سييييهيا

 (.NAS( والتخزين املرفق بالشبكة )SANالتخزين )
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 2018سبتمبر  26اليوم الثاني: األربعاء، 
دات واملسةةةةةةوح نائةةةةةة  مةةةةةةدير  دارع التعةةةةةةدا ،سةةةةةةعود الشةةةةةةمر   /الجلسةةةةةةة السةةةةةةيد هةةةةةة   تةةةةةةر  : ثالثةةةةةةةالجلسةةةةةةة ال

 عروض: ممسةوتكونت من  .واألسالي  اإلحصائية

 العرض األول 1.   

كيفية تن يم العمل في "عنوان: ب ،هيئة اإلحصاء الدنماركيةغ من جوليان بلو  ز نايل /السيد العرض هذاقدم 

 ".البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية

عميييييق بشيييييكل أكبيييييير فيييييي فهيييييم اسيييييتخدام البيانييييييات طريقتيييييان للتعيييييرف أو الت أشيييييار مقيييييدم العيييييرض إليييييى أن هنييييييا 

 الضخمة في اإلحصاءات الرسمية؛ أال وهما: 

قامت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة  :طريقة مجموعة العمل العاملية التابعة لألمم املتحدع .1
بالبيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية في عام  ةبتشكيل مجموعة العمل العاملية املعني

بهدف استكشاف املزايا والتحديات الكامنة في استخدام مصادر وتقنيات البيانات الجديدة  2014
لإلحصاءات الرسمية ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة. ويتجلى هدف هذه املجموعة في معالجة 
القضايا املتعلقة باملنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشر عات والخصوصية 
واإلدارة والتمويل وتقديم تحليل التكلفة مقابل العائد. يمكن االطالع على مزيد من املعلومات على 

 /https://unstats.un.org/bigdataاملوقع التالي: 

 تناول املواويع التالية:وقد قامت مجموعة العمل العاملية التابعة لألمم املتحدة بتشكيل فرق عمل ل

 الوصول والشراكات. 
 البيانات الضخمة وأهداف التنمية املستدامة. 
 بيانات الهات  الجوال. 
 صور األقمار الصناعية والبيانات الجغرافية املكانية. 
 بيانات املاسحات الضوئية. 
 بيانات مواقع التواصل االجتماعي. 
 التدريب وصقل املهارات وبناء القدرات. 

استناداا إلى الخبرات التي اكتسبتها الدول : الخبرات املكتس ة عل   سا استراتيجيتك الخاصة  بناء .2
اإلحصائية الوطنية في بناء استراتيجية  جهزةبخصوص استخدام البيانات الضخمة، يلبغي أن تبدأ األ 

ا، أصدرت هيئ ة اإلحصاء قابلة للتنفيذ الستخدام البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية. فمؤخرا
 ، و ي استراتيجية بسيطة وقابلة للتنفيذ.2020-2018 ضخمةالدنماركية استراتيجية البيانات ال
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تتمتع : بعض الخبرات التي اكتس تها هيئة اإلحصاء الدنماركية عند التعامل مع ال يانات الضخمة
ما يلي بعا األمثلة وفي .هيئة اإلحصاء الدنماركية بخبرة واسعة في مجال استخدام البيانات الضخمة

 :التي يمكن الرجوع إلاها

 اعد استخدام بيانات الرمز الشريطي كمدخل رئيس ملؤشر أسعار  :بيانات الرمز الشريطي
 املستهلك أحد األمثلة على استخدام البيانات الضخمة في إنتاال اإلحصاءات.

  ي امليييياه الدنماركيييية. إشيييعارات رقميييية حيييول مواقيييع السيييفن فيييتحديةةةد ال ويةةةة: لبيانةةةات الن ةةةام ا  ةةةي
يمكييييييين أن تكيييييييون بيانيييييييات الن يييييييام اآلليييييييي لتحدييييييييد الهويييييييية أحيييييييد املصيييييييادر التكميليييييييية لبيانيييييييات حركييييييية 

وتسييتخدم كأحييد مييدخالت الحسييابات الوطنييية الخضييراء )املعنييية بانبعاثييات  ،املسييافرين والعبييارات
 ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين( واإلحصاءات السياحية.

 يجييييييب أن تكييييييون جميييييييع العييييييدادات 2020: بحلييييييول عييييييام دادات الك ربائيةةةةةةة / ال كيةةةةةةةبيانةةةةةةات العةةةةةة ،
الكهربائيييية فييييي اليييدنمار  )وبييييايي دول االتحييياد األوروبييييي( عيييدادات تكييييية تنقيييل اسييييتهال  الكهربييياء إلييييى 

دقيقيييية، وبييييذلك يمكيييين أن تكييييون بيانييييات العييييدادات الكهربائييييية الذكييييية مصييييدراا  خيييير  15املييييورد كييييل 
 صة بإحصاءات اإلسكان الرسمية.للبيانات الخا

  يتم استخدام تقنية  )جمع واستخالص ال يانات م اشرع من اإلنترنت(: مسح مواقع الوي
مسح مواقع الويب بشكل أسا مي كأحد مصادر بيانات ومان الجودة عندما تأتي البيانات 

 األساسية من مصدر  خر.
 و عبر  ،ف ا  يااستخدام  ج زع الصر بيانات بطاقة الدفع )تتضمن معامالت الدفع التي تتم ب 

من األهداف الرئيسية لوصول هيئة اإلحصاء الدنماركية إلى بيانات بطاقات الدفع  :اإلنترنت(
 تحسين جانب الخصم في بند السفر على مستوا ميزان املدفوعات.

 ن اعة مر : يمكن استقراء اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالنقل والز بيانات  ج زع االستشعار
 بيانات أجهزة االستشعار وهو ما يتم تنفيذه من قبل هيئة اإلحصاء الدنماركية. 

إن التعاون بين التخصصات املختلفة اعد أحد املهارات والن م املعرفية الضرورية لنجاح مشروع البيانات 
ا  اا جالكبيرة. وبصورة خاصة، إتا كان مجال معين من البيانات املعتمدة على البيانات الضخمة ناض وجاهزا

من الناحية العملية لللشر أو التوز ع، فإن  استدعي التعاون بين كافة األقسام اإلحصائية واملنهجية 
وكذلك كفاءات األقسام اإلحصائية  ،وتكنولوجيا املعلومات، مع التركيز على كفاءات تكنولوجيا املعلومات

 لتفسير البيانات من مصادر البيانات الضخمة.

 ،(Rلغة  ر ) ن هيئة اإلحصاء الدنماركية تستخدم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات التالية:أ وجدير بالذكر
ثم ، ( لجمع البيانات وتحليلهاPythonوتطبيق بايثون )، (SASن ام التحليل اإلحصائي )و  ،ون ام أوراكل

 إصدار اإلحصاءات الرسمية.
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املؤسسات الخاصة )مالكي البيانات( بتقديم يجب أن يكون لدا الهيئات اإلحصائية الوطنية تشر ع يلزم 
لك هيئة حصائي. وفي هذا الصدد، تمتاإل البيانات الضخمة إلى مكاتب اإلحصاء الوطنية لتحقيق الغرض 

( استصدار تشر ع 2( استصدار التشر عات على املستوا الوطني، أو )1خيارات. ) اإلحصاء الدنماركية ثال 
 ( إيجاد مزيج من هذين الخيارين.3جميع الدول األعضاء، أو )من االتحاد األوروبي ينطبق على 

كما يجب أن يكون لدا الهيئات اإلحصائية الوطنية شراكة مع عدد من سالسل املتاجر الكبرا لتلقي 
واستخدام بيانات املاسحات الضوئية كأحد املدخالت في مؤشر أسعار املستهلك. وتهدف هيئة اإلحصاء 

عالوة على التعاون مع  ،ن مع مايكروسوفت الدنمار  الستخدام البيانات الضخمةالدنماركية إلى التعاو 
هيئة اإلحصاء الدنماركية على اتصال مع املؤسسات  فإنمايكروسوفت سياتل. باإلوافة إلى تلك، 

بجانب اتصالها مع ، الدنماركية( حول البيانات الضخمةالتجارية )اتحاد الصناعة الدنماركي وغرفة التجارة 
وجامعة كوبنهاغن لتكنولوجيا املعلومات إلنشاء برنامج ماجستير  ،والجامعة التقنية الدنماركية ،األكاديميين

 وجامعة كوبنهاغن لبرنامج بكالوريوس العلوم. ،في علوم البيانات

ت قد تعاون مع هيئة اإلحصاء الدنماركية الختبار اإلمكانا يوتجدر اإلشارة إلى أن مكتب اإلحصاء األوروب
كما  املتوفرة على مستوا االتحاد األوروبي للوصول إلى البيانات الضخمة بهدف إنتاال اإلحصاءات الرسمية.

أيضاا في هذا املجال بكفاءة بالغة من خالل تقديم العديد من الدورات  ياعمل مكتب اإلحصاء األوروب
يانات الضخمة. ومن املستحسن أن و ي دورات مفيدة في تن يم وتحليل الب ،التدريبية على أدوات البيانات

 تتعاون جميع الهيئات اإلحصائية الوطنية مع املن مات الدولية إلنتاال اإلحصاءات الرسمية.

موارد اإلحصاء وتكنولوجيا  هابما فا ،إن مشار ع البيانات الضخمة تتطلب توافر موارد متعددة املهارات
دارة في هذا الصدد لتطوير املشار ع ومصادر التمويل املعلومات. وبالتالي، هنا  حاجة ماسة ملبادرات اإل 

 ملجال العلوم الناشئة.

 العرض الثاني2.   

بعنييييييوان "الييييييذكاء االصييييييطناعي  ،قطيييييير شييييييركة مايكروسييييييوفت ميييييينمحمييييييد عفانيييييية  /السيييييييدالعييييييرض  هييييييذاقييييييدم 

 حيث تركز العرض على ما يلي:  ،"والبيانات الضخمة في حياتنا اليومية

 ميييييية تليييييك فيييييي تغذيييييية البيانيييييات الضيييييخمة ملسييييياعدة الجهيييييات الحكوميييييية عليييييى هأو  ،املعلوميييييات ةرقمنييييي
 .داء والخدماتتحسين األ 

 املجاالتلاستخدام منصات البيانات الضخمة للتلبؤ باملتطلبات املستقبلية في مخت  .  
 وكفييييييياءة عييييييين طرييييييييق تحويييييييل البنيييييييى األساسيييييييية واملبييييييياني والخيييييييدمات  اا كيفييييييية انشييييييياء ميييييييدن أك ييييييير أمانيييييي

 . (IoT)باستخدام حلول إنترنت األشياء
  املقييرر و  ،الهيئييات الحكومييية فييي دوليية قطيير برنييامج مايكروسييوفت لعلييم البيانييات ملييوظفي الييوزارات و

  .نوفمبر القادمانطالق  في شهر 
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  برنامجPowerBI  لى إيانات من مصادر مختلفة يفية تحويل البوك ،عمالمن مايكروسوفت لذكاء األ
  .R وPython  تاحة استخدام لغاتإالى  باإلوافة ،معلومات مفيدة

 خدام أدوات جديدة عن الذكاء االصطناعيتتوفر أكاديمية مايكروسوفت افتراوية تعلم اس. 

 الثالثالعرض 3.   

ييييد العييييرض  هييييذاقييييدم  بي  11رصييييد وإبييييالغ مؤشييييرات الهييييدف رقييييم ، بعنييييوان: "اإلسييييكوا ميييينالييييدكتور/ إسييييماعيل ل 

واملؤشييييرات تات الصييييلة "جعييييل املييييدن واملسييييتوطنات/التجمعات البشييييرية شيييياملة للجميييييع و منيييية وقييييادرة علييييى 

 ".الصمود ومستدامة" في بلدان عربية: التحديات والفرص

 ومؤشرات 2030من أجندة التنمية املستدامة  11يركز العرض على مدا توافر بيانات الهدف رقم 
مام تلك أكما يتضمن التحديات والفرص املتاحة . عشر بلداا عربياا  ىالتجمعات البشرية تات الصلة في اثن

وترتكز معطيات هذا  ،مؤشرات التجمعات البشرية تات الصلة. هذاعن بالغ اإل البلدان لضمان رصد و 
افر مؤشرات سال استبيان يتضمن مواويع حول تو إر ها من خالل م العرض على بيانات تم استيفا

في  اإلسكوا التحديات التي تواج  بلدان وكذلك ،التجمعات البشرية التي تندرال تحت اإلطار األول والثاني
البحرين، و األردن،  : ي عشر بلدا ىنإثإلسكوا من إلى ارسال  إوتم استيفاء االستبيان و  ،نتاال تلك املؤشراتإ
الفترة  خالل املغرب، واليمنو مصر، و الكويت، و ، قطرو فلسطين، و العراق، و سوريا، و السودان، و تونس، و 

 .2018  مايوابريل و  شهري  ما بين

لى تفاوت في املؤشرات وتواترها حسب السنوات ومصدرها، حيث أفادت إنتائج االستبيان  وقد أشارت
لكنها تتفاوت من حيث دورية ومصدر  ،نها تجمع املؤشر الخاص بالتجمعات العشوائيةأمع م البلدان 

نها تجمع مؤشرات حول استخدام األراضمي أب جابت على االستبيانأيانات، بينما أفاد ثلث البلدان التي الب
بحسب العمر والجلس واألشخاص توي  ،وحول السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة

هنا  تعاون بين منتتي البلدان أن  اأفاد ثلث ،اإلعاقة. وبخصوص التعاون بين منتتي املؤشرات تات الصلة
 حول تجميع املؤشرات املذكورة. ويوجد لجان تلسيق بدرجات متفاوتة ،البيانات في البلد

 ،تحديات فنية تتمثل في نقص الخبرة باستخدام ن م املعلومات الجغرافيةاملذكورة تواج  البلدان و  ،هذا
للوصول إلى  اا جيدةماا بأن هنالك فرصعل ،اإلحصائية دورياا  املالية إلجراء املسوحالنقص في املوارد و 

 .ةاإلداريالسجالت البيانات من مصادر 

    

  



22

التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 العرض الرابع4.

، قطيييييردولييييية وزارة التخطييييييت التنميييييوي واإلحصييييياء فيييييي مييييين السييييييد/ سيييييعود مطييييير الشيييييمري العيييييرض  هيييييذاقييييدم 

 . "في دولة قطر 2020االبتكار في منهجية تعداد السكان واملساكن بعنوان: "

ثر أل   2020 استخدام التكنولوجيا في إجراء تعداد السكان واملساكن في دولة قطر عام أن وقد أشار إلى
وتوقع الصعوبات التي قد  ،ودراسة املخاطر ،همية في تنفيذ عدة مهام خاصة باألعمال التحضيريةبالغ األ 
ن االبتكار أو  ،وووع الخطت ملعالجتها في وقت مبكر لضمان تنفيذ التعداد حسب الجدول الزمني ،تحد 

مصادر جديدة  نبل البحث املستمر ع ،في منهجية التعداد ال يقتصر على البلية التكنولوجية فقت
نشاء ربت إبشكل رئي مي على  2020 للسجالت االدارية. ولهذا يركز تعداد مثلاأل ستغالل ال وا للبيانات،

من خالل اكتمال ترابت  بالدولة دوائر الحكومية املختلفةإلكتروني شامل لجميع السجالت اإلدارية بال
  :نجاز ما يليإإلدارية بتلك الدوائر. وعلي  تم وتكامل البيانات في السجالت ا

 .إنشاء مركز اتصال لجمع البيانات 
  جديدة للبياناتالتحول إلى منهجية جديدة تعتمد على مصادر.  
 .إصدار مرسوم من مجلس الوزراء لتنفيذ الطريقة الجديدة في التعداد 
 .عقد العديد من االجتماعات التشاورية مع الجهات املعنية إلدماال احتياجاتها 
  وويييع دليييييل شييييامل ملختليييي  املجموعييييات الفرعييييية، وتوز عيييي  علييييى املجموعييييات املعنييييية ملسيييياعدتها فييييي

 .جمع املعلومات
  تعتبيييير املحاف ييييية علييييى خصوصيييييية البيانييييات أميييييراا بييييالغ األهميييييية، مييييع ويييييرورة قيييييام جمييييييع املشييييياركين

 ملجموعات باملساعدة.وا
  ن ام ملسق ألجهزة االستشعار اإللكترونية. –املرحلة النهائية في تصميم الن ام 
 شموليةالتساع و اال. 
 .الروابت بين مختل  املصادر، ومعالجة جميع الثغرات في عملية جمع البيانات 

 الخام العرض 5.   

 :بعنيييوان ،قطيييردولييية نميييوي واإلحصييياء فيييي وزارة التخطييييت التمييين  أحميييد حسيييين كتور/داليييالعيييرض  هيييذاقيييدم 

  ."تعزيز وظيفة االتصال في الن ام اإلحصائي الوطني"

الذي ورصد التقدم  للتنمية،تناول العرض أهمية وقيمة اإلحصاءات الرسمية ومخرجاتها في التخطيت 
ل في جوهر التواصأن تكون عملية ورورة على  أكد العرض كماأهداف التنمية الوطنية. تحقيق  تحرزه في

 نموتال العام إلجراءات العمل اإلحصائيةلوفقأ لعملية إنتاال البيانات اإلحصائية 
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 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) . ي عبارة عنالبيانات  بوعملية التواصل 
يتيس التواصل نقل البيانات . و بة واالتصاالت لنقل البيانات من مكان إلى  خراستخدام تقنيات الحوس

أو الوسائت التكنولوجية أو  اإللكترونية أو الرقمية بين نقطتين أو أك ر، بغا الن ر عن املوقع الجغرافي
 ،الرئيسية معنى تواصل البيانات اإلحصائية على فهم احتياجات الجهات املعنية يرتكزو  ،محتويات البيانات

االستباقية في إيصال البيانات وعلى وعلى زيادة الوعي لدا املجتمعات الحديثة وصانىي السياسات، 
وتناول كما . تطوير املنتجات اإلحصائية لزيادة التبصر وعلى ورورة ،الهللمستخدمين والعرض التفاعلي 

 :التالية الرقميةقنوات التواصل  أهمالعرض 

 صيات التالية:وخلص العرض إلى التو  

  في عملية التواصل استغالل امليزة اللسبية لإلحصاءات الرسميةورورة.  
  اإلحصاءات الرسميةنتاال إووع املستخدمين في جوهر عملية. 
  اإلحصاءات بما يتناسب مع الحياة اليوميةوهيكلة تصميم. 
 تعزيز االبتكار للمحاف ة على القيمة اللسبية لإلحصاءات الرسمية.  
  ن إلى أقصمى حد ممكن مع الشركاء االستراتيجيينالتعاو. 

  :بعا األهداف االستراتيجية لعملية التواصل أهمهااقترح العرض و 

 التجاريةأو العالمة  عزيز العالمة املسجلةت  Brand name لإلحصاءات الرسمية.  
 جعل اإلحصاءات الرسمية في متناول الجميع.  
  واألجهزة الحكومية والقطاع زارةتطوير أن مة اتصاالت مستدامة بين الو.  
  االتصال املختلفة للوصول إلى املستخدمين املستهدفين من قنواتتطوير عدد. 

  الَلسيييييييييييييييييييي  اإللكترونييييييييييييييييييييي للرسييييييييييييييييييييوم البيانييييييييييييييييييييية
 .اإلحصائية

 خدمات الترجمة اآللية اإللكترونية. 
 قواعد البيانات التفاعلية والقابلة للبحث 
  بناء واجهة برمجة التطبيقات(API) -  تبيادل

 .لكترونيةالبيانات اإل
 ندوات عبر اإلنترنت. 
  ملخص املوقع الغني(RSS) ،وتدفق األخبيار ،

 .والبريد اإللكتروني املباشر

   نترنت املتخصصةمواقع اإل. 
  مقيياطع الفيييديو، واألفيييالم، والوثائقيييات عييين

 .البيانات اإلحصائية )يوتيوب(
  ،األجهييييييييييييييييزة اللوحيييييييييييييييييية، والهواتييييييييييييييييي  الذكيييييييييييييييييية

 .واألجهزة املحمولة
 ديناميكي، واملعلومات املصورةالتصور ال. 
  أدوات لتضييييمين الرجييييوع إلييييى اإلحصيييياءات فييييي

  .املواقع الخارجية والوسائت اإللكترونية
 األلعاب اإللكترونية والرسوم املتحركة. 

 

 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) . ي عبارة عنالبيانات  بوعملية التواصل 
يتيس التواصل نقل البيانات . و بة واالتصاالت لنقل البيانات من مكان إلى  خراستخدام تقنيات الحوس

أو الوسائت التكنولوجية أو  اإللكترونية أو الرقمية بين نقطتين أو أك ر، بغا الن ر عن املوقع الجغرافي
 ،الرئيسية معنى تواصل البيانات اإلحصائية على فهم احتياجات الجهات املعنية يرتكزو  ،محتويات البيانات

االستباقية في إيصال البيانات وعلى وعلى زيادة الوعي لدا املجتمعات الحديثة وصانىي السياسات، 
وتناول كما . تطوير املنتجات اإلحصائية لزيادة التبصر وعلى ورورة ،الهللمستخدمين والعرض التفاعلي 

 :التالية الرقميةقنوات التواصل  أهمالعرض 

 صيات التالية:وخلص العرض إلى التو  

  في عملية التواصل استغالل امليزة اللسبية لإلحصاءات الرسميةورورة.  
  اإلحصاءات الرسميةنتاال إووع املستخدمين في جوهر عملية. 
  اإلحصاءات بما يتناسب مع الحياة اليوميةوهيكلة تصميم. 
 تعزيز االبتكار للمحاف ة على القيمة اللسبية لإلحصاءات الرسمية.  
  ن إلى أقصمى حد ممكن مع الشركاء االستراتيجيينالتعاو. 

  :بعا األهداف االستراتيجية لعملية التواصل أهمهااقترح العرض و 

 التجاريةأو العالمة  عزيز العالمة املسجلةت  Brand name لإلحصاءات الرسمية.  
 جعل اإلحصاءات الرسمية في متناول الجميع.  
  واألجهزة الحكومية والقطاع زارةتطوير أن مة اتصاالت مستدامة بين الو.  
  االتصال املختلفة للوصول إلى املستخدمين املستهدفين من قنواتتطوير عدد. 

  الَلسيييييييييييييييييييي  اإللكترونييييييييييييييييييييي للرسييييييييييييييييييييوم البيانييييييييييييييييييييية
 .اإلحصائية

 خدمات الترجمة اآللية اإللكترونية. 
 قواعد البيانات التفاعلية والقابلة للبحث 
  بناء واجهة برمجة التطبيقات(API) -  تبيادل

 .لكترونيةالبيانات اإل
 ندوات عبر اإلنترنت. 
  ملخص املوقع الغني(RSS) ،وتدفق األخبيار ،

 .والبريد اإللكتروني املباشر

   نترنت املتخصصةمواقع اإل. 
  مقيياطع الفيييديو، واألفيييالم، والوثائقيييات عييين

 .البيانات اإلحصائية )يوتيوب(
  ،األجهييييييييييييييييزة اللوحيييييييييييييييييية، والهواتييييييييييييييييي  الذكيييييييييييييييييية

 .واألجهزة املحمولة
 ديناميكي، واملعلومات املصورةالتصور ال. 
  أدوات لتضييييمين الرجييييوع إلييييى اإلحصيييياءات فييييي

  .املواقع الخارجية والوسائت اإللكترونية
 األلعاب اإللكترونية والرسوم املتحركة. 

■ مواقع اإلنترنت املتخصصة.	

■ مقاطع الفيديو، واألفالم، والوثائقيات عن البيانات 	
اإلحصائية )يوتيوب(.

■ األجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، واألجهزة 	
املحمولة.

■ التصور الديناميكي، واملعلومات املصورة.	

■ أدوات لتضمين الرجوع إلى اإلحصاءات في املواقع 	
الخارجية والوسائط اإللكترونية. 

■ األلعاب اإللكترونية والرسوم املتحركة.	

■ سخ اإللكتروني للرسوم البيانية اإلحصائية.	
َ
الن

■ خدمات الترجمة اآللية اإللكترونية.	

■ قواعد البيانات التفاعلية والقابلة للبحث	

■ بناء واجهة برمجة التطبيقات )API( - تبادل 	
البيانات اإللكترونية.

■ ندوات عبر اإلنترنت.	

■ ملخص املوقع الغني )RSS(، وتدفق األخبار، والبريد 	
اإللكتروني املباشر.
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  مراقبيية االتجاهييات الدولييية فييي تواصييل اإلحصيياءات ميين أجييل تلبييية احتياجييات املسييتخدمين للتقييارير
 .الدولية

  اإلحصاءات داخلياا في الوزارةبتواصل التعزيز. 
 في االقتصاد واملجتميع وعليى صيعيد  واستخدام  لها ،الرسميةملجتمع باإلحصاءات تحسين معرفة ا

  .البيئة
  للتواصلتطوير خطة عمل. 
  د والتقييييييملرصييييلتطييييوير إطييييار (M &E) لقييييياس التقييييدم فييييي عملييييية  اسييييتناداا إلييييى املؤشييييرات الرئيسييييية

 التواصل.

 ،م ير اإلحصاءات الرسمية  حمد حسين كتور/دالالجلسة  ه   تر   :)مجموعات العمل( رابعةالجلسة ال

لب من املشاركين االلتحاق بإحدا مجموعات ، حيث ط  عبارة عن تعليمات ملجموعات العمل هذه الجلسة  ي
 ر مسيار يختا عملال مجموعاتأعضاء لب من ط  كما  ، عملالهتمام املشار  وطبيعة وفقاا وتلك  األربع،العمل 
 وديموقراطي تشاركيبشكل  على ورورة العمل تم التأكيد كذلكو  للوقت. ومتحدثاا باسمها ووابطاا  ألعمالها

نتائج عروت  ،وبعد االنتهاء من أعمال املجموعات .لكل مجموعة أعدت خصيصاا لإلجابة على عدد من األسئلة 
  :وجاءت على الشكل التالي ،األربععمال املجموعات أ

 ات الرسميةال يانات الضخمة في اإلحصاء :و  مجموعة العمل األ 

 :على األسئلةاألجوبة 

ال توجد خبرة لدا وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء في استخدام البيانات الضخمة في  ،حالياا  .1
املشكلة التي يمكن التصدي لها باستخدام  ي  مامعرفة والسؤال املهم هو  الرسمية،إلحصاءات ا

 البيانات الضخمة؟
 صياغةوبالتالي  ،للعمل اإلحصائي في الدولةوطنية تراتيجية اس إعداد جموعة بضرورةاملأوصمى أعضاء  .2

  .الضخمةخاصة بالبيانات استراتيجية 
  البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية بغية استخدامدعم من الجهات العليا املعنية  توفرورورة  .3

  .للعمل اإلحصائي واعتبارها مكوناا اساسياا من مكونات االستراتيجية العامة
شركات بالتعاون مع  للعمل بالبيانات الضخمة، توفر تشر ع يمنس الصالحياتالضروري  من .4

 محتملين واضحين.  من شركاءوغيرهم  ،البحو  األكاديمية ومراكز التكنولوجيا واألوساط 
الضروري  لذا من ،لصالح العاميصب في افي اإلحصاءات الرسمية  البيانات الضخمةاستخدام  إن .5

موثوق ألمن  ن ام وتوفير ،كيفية التعامل مع بيانات األشخاص بطريقة  منة بشأن اعتماد الشفافية
  .املعلومات بالدولة
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البيانات الضخمة  صدارة األجهزة الوطنية املعنية بتلقيوزارة التخطيت التنموي واإلحصاء في اعتبار  .6
 .وفقاا لالحتياجاتونشرها  ومعالجتها

  الرسمية لإلحصاءات دعوعوالاملستخدمين التواصل مع  الثانية:العمل جموعة م 

 األجوبة على األسئلة:

صياغة استراتيجية للتواصل بالبيانات الرسمية في  اتفق املشاركون في مجموعة العمل الثانية على ورورة

  :أن تتضمن ما يليعلى  ،وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء

 باسيتخدام  وأهميتها للمجتمعالرسمية ات اءاإلحصب املعرفةونشر  ،وووح الهدف والرمية والرسالة
واإلجابيية  ،باسييتخدام الوسييائل االلكترونييية واإلعالنيييةوتوفيرهييا للمسييتخدمين  ،العديييد ميين األدوات

  .على االستبيانات بالسرعة املمكنة
  حصاءاتلوطنية والدولية من البيانات واإل قليمية وااالحتياجات اإلتلبية. 
   سيتراتيجية ا األوليية لصيياغةفي املراحل  اشراكهإو  ،ستخدمة للبياناتاملتحديد احتياجات الجهات

 .بما فاها التمويل ،التواصل
  البيانات واملعلومات اإلحصائيةوموقع تكي للشر تطوير منصة تفاعلية.  
  ت تمأو  ،الحديثةوالتطبيقات حد  البرمجيات أاستخدام (Automation)  داريةجراءات اإل اإل. 
 واملؤشيييرات نيييات سيييهلة االسيييتخدام تمكييين املسيييتخدمين مييين الوصيييل إليييى البيانيييات عيييداد منصييية للبياإ

 .بسهولة و سر
  وغيرهيييييا مييييين وسيييييائل  ،اليييييرأيطرييييييق اسيييييتطالعات  البيانيييييات عيييييناالحتياجيييييات املسيييييتقبلية مييييين تقيييييييم

  .في مجال التواصل الرق ي واإللكترونيوبناء القدرات  ،التواصل

واسةةةةةةتراتيجية  2030شؤشةةةةةةرات لةةةةةدعم  هةةةةةداف التنميةةةةةةة املسةةةةةتدامة اإلحصةةةةةاءات وامل :الثالثةةةةةةةالعمةةةةةل  مجموعةةةةةة

  2022 – 2018 الثانية لدولة قطر التنمية الوطنية

 األجوبة على األسئلة:

  :تم التوصل إلى ما يلي ،بعد مداوالت أعضاء مجموعة العمل الثالثة

 واسيييييتراتيجية  ،2030 املتعلقيييية بأجنيييييدة التنميييييية املسيييييتدامة اإلحصيييييائية البيانييييياتفيييييي فجيييييوات  وجييييود
 .2022-2018 الثانية لدولة قطر التنمية الوطنية

  الثانيييية  تيجية التنميييية الوطنييييةاملشييياركين بالييييات إعيييداد اسيييترا عيييدد كبيييير مييينليييدا  عرفيييةامل ويييع
 .أهدافهاورصد التقدم نحو تنفيذ  ،2030وأجندة التنمية املستدامة ، 2022-2018 لدولة قطر
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  :توصيات مجموعة العمل

  دوري، وإعداد التقارير الوطنية املتعلقة باألمر.بشكل واملؤشرات من جودة البيانات التحقق  
  والعميييل عليييى جمعهيييا مييين مصيييادر مختلفييية. اعتمييياداا عليييى قائمييية  املطلوبييية،سيييد الثغيييرات فيييي البيانيييات

  .2016املؤشرات املعتمدة من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة عام 
 ميييييين األمييييييم املتحييييييدة،  املتعلقيييييية باملؤشييييييرات املعتمييييييدةالتعريفييييييية  إقاميييييية ورش عمييييييل لشييييييرح البيانييييييات

  وغيرها.وتوفيرها للمستخدمين في الوزارات واألجهزة الحكومية 
 املكانيةوفقاا للعديد من املتغيرات و ، اإلسقاطات السكانية بشكل دوري عدادإ. 
  سيييييتخدمين عليييييى موقيييييع للمهيييييا ر يتيييييوفو املعتميييييدة والوطنيييييية  ،الدولييييييةبنيييياء قاعيييييدة بيانيييييات للمؤشيييييرات

 الوزارة.
 وبحسب املناطق الجغرافية ما أمكن ،توفير البيانات حسب البلديات.  
  الوزارة.على موقع  توفير بيانات املسوح اإلحصائية والبيانات الالزمة إلجراء البحو  والتطوير 

  واإلحصاءات الرسمية تكنولوجيا املعلومات :مجموعة العمل الرابعة

 ،في الوزارة تكنولوجيا املعلوماتلاستراتيجية  صياغةالعمل على بضرورة الرابعة ل أوصت مجموعة العم

  على أن تتضمن ما يلي:

 :ال ياناتاملقترحة الستراتيجية الرئ سية املحاور  -
  هاتبادلجمع البيانات و.  
  بالبياناتالتواصل.  
 أمن البيانات وسريتها.  
 البيانات ةرقمن.  
  كمة البياناتو هيكل حإعداد.  

 التحديات  -
  تكنولوجيا املعلوماتج  االستراتيتي لو التدعم. 
 محاتاة أهداف تكنولوجيا املعلومات/ األعمال.  
  الجهات املعنيةمشاركة.  

   املال البشر   ر  -
 تمتع املوظفين بمهارات الذكاء الصناعي.  
 تمتع املوظفين بمهارات تحليل البيانات.  

 

  كنولوجيتطور التاللدعم  مؤهلين موظفينوجود.  
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ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات  عمال نتائج استطالع ر   املشاركين في 
 الرسمية في دولة قطر

راء املشاركين بشأن تقي
مهم ملخرجات الورشة، وجاءت يفي الجلسة الختامية لورشة العمل، تم استطالع اي

 النتائج كالتالي:

 النتائج:

وميين ثييم اسييتلباط ،  SPSSبواسييطة برنييامج الحييزم اإلحصييائية للعلييوم االنسييانية  تييم تحليييل نتييائج تلييك االسييتطالع

تيييم تصيييلي  اإلجابيييات اليييى و املؤشيييرات االحصيييائية التيييي تعبييير عييين  راء املشييياركين حييييال مختلييي  فعالييييات الورشييية. 

 أربعة محاور يتعلق كل واحد منها بأحد الجوانب الخاصة بتن يم الورشة: 

  العام لشكل ومحتوا الورشة.املحور األول: التقييم 

 .املحور الثاني: الفوائد الفنية التي تحققت 

 .املحور الثالث: أساليب وأوعية نقل املعرفة بالورشة 

  اإلجراءات التن يمية واإلشرافية بالورشة الرابع:املحور. 

ليى إخاللهيا تيم التوصيل ومين  ،واعتماداا على طبيعة األسئلة تم تطبييق األطير اإلحصيائية املناسيبة لتحلييل البيانيات

 :ما يلي

 نس ة االستجابة:

، وهييييم فييييي  58وقييييام باسييييتيفاء اسييييتمارة االسييييتطالع  .مشيييياركاا  125 العمييييل املييييذكورة أعيييياله شييييار  فييييي ورشيييية مشيييياركاا

 األغلب الذين اشتركوا في أعمال مجموعات العمل.

 ةاملشؤشرات اإلحصائية  راء املستجي ين حول عناصر الجوان  املختلدة للورش

 املحور األول: التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة:

شييمل هييذا املحييور تحليييل إلفييادات املسييتجيبين عيين أربعيية أسييئلة أو عناصيير  تتعلييق بييبعا جوانييب التقييييم العييام 

 ( املؤشرات اإلحصائية التي تعبر عن  رائهم حيال أي منها.1الجدول ) ويوضح .للورشة
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التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 

 ملشؤشرات اإلحصائية  راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة: ا1جدول 

 
 

 درجة الرضا نس ة الرضا )%( :التقييم من حيث

 جيد جداا  %83 املستوا العام لورشة العمل 1

 جيد جداا  %78 وووح أهداف الورشة 2

3 
الورشة بطبيعة في صلة املوووعات التي نوقشت  

 العمل
 جيد جداا  74%

 لى حٍد كبيرإ %82 ق أهداف الورشةيتحق 4
 

من خالل الجدول يالحظ بأن املستجيبين قد أبيدوا درجيات عاليية مين الرويا عين مختلي  عناصير هيذا املحيور إت 
"وبدرجية  ،%83بلغت أقصاها باللسبة لرأيهم حول املسيتوا العيام للورشية بواقيع نسيبة رويا بلغيت  ، "جيةد جةدا 

وبلسييبة روييا بلغييت   ةة  حةةدي ك يةةر" "إت يييرون أنهييا تحققييت  ،ق أهييداف الورشييةيييدا تحقتلاهييا نسييبة روييائهم عيين ميي
 .( صورة أوضح لتلك التباينات1) رسم التوويحيوفي ال %.82

الورشة و هداف مستوى  حول  املستجي ين آراء: 1 توضيحي رسم

 

 املحور الثاني: الدوائد الدنية التي تحققت:

هذا املحور تحليل إلفادات املستجيبين عن أربعة أسئلة أو عناصر  تتعلق بمدا روائهم عن تحقيق بعيا  شمل

%( 80الفوائييد الفنييية ميين خييالل الورشيية، حيييث أبييدوا مسييتويات عالييية ميين الرويياء عيين تلييك العناصيير فاقييت الييي )

)  حصائية التي تعبر عن تلك. ( املؤشرات اإل 2) رسم التوويحي( وال2الجدول ) ويوضح .وبدرجة )جيد جيدا 

68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%

املستوا العام 
 للورشة

وووح أهداف 
 .الورشة

صلة املوووعات  
 .بطبيعة العمل

تحقق أهداف 
 الورشة

83% 

78% 

74% 

82% 

 

 ملشؤشرات اإلحصائية  راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة: ا1جدول 

 
 

 درجة الرضا نس ة الرضا )%( :التقييم من حيث

 جيد جداا  %83 املستوا العام لورشة العمل 1

 جيد جداا  %78 وووح أهداف الورشة 2

3 
الورشة بطبيعة في صلة املوووعات التي نوقشت  

 العمل
 جيد جداا  74%

 لى حٍد كبيرإ %82 ق أهداف الورشةيتحق 4
 

من خالل الجدول يالحظ بأن املستجيبين قد أبيدوا درجيات عاليية مين الرويا عين مختلي  عناصير هيذا املحيور إت 
"وبدرجية  ،%83بلغت أقصاها باللسبة لرأيهم حول املسيتوا العيام للورشية بواقيع نسيبة رويا بلغيت  ، "جيةد جةدا 

وبلسييبة روييا بلغييت   ةة  حةةدي ك يةةر" "إت يييرون أنهييا تحققييت  ،ق أهييداف الورشييةيييدا تحقتلاهييا نسييبة روييائهم عيين ميي
 .( صورة أوضح لتلك التباينات1) رسم التوويحيوفي ال %.82

الورشة و هداف مستوى  حول  املستجي ين آراء: 1 توضيحي رسم

 

 املحور الثاني: الدوائد الدنية التي تحققت:

هذا املحور تحليل إلفادات املستجيبين عن أربعة أسئلة أو عناصر  تتعلق بمدا روائهم عن تحقيق بعيا  شمل

%( 80الفوائييد الفنييية ميين خييالل الورشيية، حيييث أبييدوا مسييتويات عالييية ميين الرويياء عيين تلييك العناصيير فاقييت الييي )

)  حصائية التي تعبر عن تلك. ( املؤشرات اإل 2) رسم التوويحي( وال2الجدول ) ويوضح .وبدرجة )جيد جيدا 

68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%

املستوا العام 
 للورشة

وووح أهداف 
 .الورشة

صلة املوووعات  
 .بطبيعة العمل

تحقق أهداف 
 الورشة

83% 

78% 

74% 

82% 

 

 ملشؤشرات اإلحصائية  راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة: ا1جدول 

 
 

 درجة الرضا نس ة الرضا )%( :التقييم من حيث

 جيد جداا  %83 املستوا العام لورشة العمل 1

 جيد جداا  %78 وووح أهداف الورشة 2

3 
الورشة بطبيعة في صلة املوووعات التي نوقشت  

 العمل
 جيد جداا  74%

 لى حٍد كبيرإ %82 ق أهداف الورشةيتحق 4
 

من خالل الجدول يالحظ بأن املستجيبين قد أبيدوا درجيات عاليية مين الرويا عين مختلي  عناصير هيذا املحيور إت 
"وبدرجية  ،%83بلغت أقصاها باللسبة لرأيهم حول املسيتوا العيام للورشية بواقيع نسيبة رويا بلغيت  ، "جيةد جةدا 

وبلسييبة روييا بلغييت   ةة  حةةدي ك يةةر" "إت يييرون أنهييا تحققييت  ،ق أهييداف الورشييةيييدا تحقتلاهييا نسييبة روييائهم عيين ميي
 .( صورة أوضح لتلك التباينات1) رسم التوويحيوفي ال %.82

الورشة و هداف مستوى  حول  املستجي ين آراء: 1 توضيحي رسم

 

 املحور الثاني: الدوائد الدنية التي تحققت:

هذا املحور تحليل إلفادات املستجيبين عن أربعة أسئلة أو عناصر  تتعلق بمدا روائهم عن تحقيق بعيا  شمل

%( 80الفوائييد الفنييية ميين خييالل الورشيية، حيييث أبييدوا مسييتويات عالييية ميين الرويياء عيين تلييك العناصيير فاقييت الييي )

)  حصائية التي تعبر عن تلك. ( املؤشرات اإل 2) رسم التوويحي( وال2الجدول ) ويوضح .وبدرجة )جيد جيدا 

68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%

املستوا العام 
 للورشة

وووح أهداف 
 .الورشة

صلة املوووعات  
 .بطبيعة العمل

تحقق أهداف 
 الورشة

83% 

78% 

74% 

82% 

درجة الرضانسبة الرضا )%(التقييم من حيث:

%83املستوى العام لورشة العمل1
ً
جيد جدا

%78وضوح أهداف الورشة2
ً
جيد جدا

%74 صلة املوضوعات التي نوقشت في الورشة بطبيعة العمل3
ً
جيد جدا

إلى حٍد كبير%82تحقيق أهداف الورشة4
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التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 للورشة الدنية الدوائد حيال املستجي ين  راء اإلحصائية املشؤشرات: 2 جدول 

 
 

 :التقييم من حيث
نس ة الرضا 

)%( 
 درجة الرضا

 جيد جدا %84 اتاحة املجال لتبادل املعلومات بين الخبراء اآلخرين املشاركين 1

 جيد جداا  %81 قامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدةاتاحة الفرصة إل 2

 جيد جداا  %83 تبادل الخبرات والتجارب فيما بين املشاركين 3

 جيد جداا  %76 من الورشة باللسبة للعمل في املستقبل االستفادة 4
 

 الورشة من الدنية الدوائد حول  املشاركين آراء: 2 توضيحي رسم

 

 املحور الثالث:  سالي  و وعية نقل املعرفة بالورشة:

شيييمل هيييذا املحيييور تحلييييل إلفيييادات املسيييتجيبين عييين ثالثييية أسيييئلة أو عناصييير  تتعليييق بمسيييتوا رويييائهم عييين بعيييا 

( املؤشييرات اإلحصييائية التييي تعبيير عيين  رائهييم حيييال اثنييين 3الجييدول ) ويوضييح .جوانييب نقييل املعرفيية  بورشيية العمييل

% باللسيبة لوويوح األهيداف 83مستويات عاليية مين الرويا بليغ ميداه  احيث يالحظ أنهم أبدو  ،من تلك العناصر

 .% للمواد املكتوبة80و

  

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

تبادل املعلومات بين 
 .الخبراء

تكوين اتصاالت عمل 
 .جديدة 

تبادل الخبرات 
 والتجارب مع املشاركين

اإلستفادة من الورشة  
 .للعمل مستقبالا 

84% 

81% 

83% 

76% 

 

 للورشة الدنية الدوائد حيال املستجي ين  راء اإلحصائية املشؤشرات: 2 جدول 

 
 

 :التقييم من حيث
نس ة الرضا 

)%( 
 درجة الرضا

 جيد جدا %84 اتاحة املجال لتبادل املعلومات بين الخبراء اآلخرين املشاركين 1

 جيد جداا  %81 قامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدةاتاحة الفرصة إل 2

 جيد جداا  %83 تبادل الخبرات والتجارب فيما بين املشاركين 3

 جيد جداا  %76 من الورشة باللسبة للعمل في املستقبل االستفادة 4
 

 الورشة من الدنية الدوائد حول  املشاركين آراء: 2 توضيحي رسم

 

 املحور الثالث:  سالي  و وعية نقل املعرفة بالورشة:

شيييمل هيييذا املحيييور تحلييييل إلفيييادات املسيييتجيبين عييين ثالثييية أسيييئلة أو عناصييير  تتعليييق بمسيييتوا رويييائهم عييين بعيييا 

( املؤشييرات اإلحصييائية التييي تعبيير عيين  رائهييم حيييال اثنييين 3الجييدول ) ويوضييح .جوانييب نقييل املعرفيية  بورشيية العمييل

% باللسيبة لوويوح األهيداف 83مستويات عاليية مين الرويا بليغ ميداه  احيث يالحظ أنهم أبدو  ،من تلك العناصر

 .% للمواد املكتوبة80و

  

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

تبادل املعلومات بين 
 .الخبراء

تكوين اتصاالت عمل 
 .جديدة 

تبادل الخبرات 
 والتجارب مع املشاركين

اإلستفادة من الورشة  
 .للعمل مستقبالا 

84% 

81% 

83% 

76% 

درجة الرضانسبة الرضا )%(التقييم من حيث:

جيد جدا%84اتاحة املجال لتبادل املعلومات بين الخبراء اآلخرين املشاركين1

%81اتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة2
ً
جيد جدا

%83تبادل الخبرات والتجارب فيما بين املشاركين3
ً
جيد جدا

%76االستفادة من الورشة بالنسبة للعمل في املستقبل4
ً
جيد جدا
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التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 املعرفة نقل  سالي  حيال املستجي ين  راء اإلحصائية املشؤشرات: 3 جدول 

 
 

 :التقييم من حيث
 درجة الرضا نس ة الرضا )%(

 جيد جداا  %83 قدمت وووح العروض التي 1

 جيد جداا  %80 املواد املكتوبة التي قدمت 2

 

وفي اطار تات املحور تم سؤال املستجيبين عن مدا نجاح مساعدة مداخالت الخبراء في تحديد أفكار واتجاهات 

فقييت اشييكلون  2و % مةةمهم باإليجةا 51حةةوا ي اشيكلون  28تتعليق بصييياغة اسيتراتيجيات مسييتقبلية، حييث أفيياد 

 جزئيةا   سةاعدتمين املسيتجيبين بيأن تليك امليداخالت قيد % 45,5يشةكلون حةوا ي  25بيالنفي بينميا عبير  %4 ي حوا

 في تحديد أفكار واتجاهات لصياغة استراتيجيات مستقبلية. 

 املحور الرابع: اإلجراءات التن يمية واإلشرافية بالورشة:

أو عناصييير  تتعليييق بمسيييتوا رويييائهم عييين بعيييا  شيييمل هيييذا املحيييور تحلييييل إلفيييادات املسيييتجيبين عييين ثالثييية أسيييئلة

( املؤشيرات اإلحصيائية التيي 4الجيدول ) ويوضح .اإلجراءات التن يمية واإلشرافية التي واكبت تنفيذ ورشة العمل

 تعبر عن  رائهم حيال أي من تلك العناصر.

 ةواإلشرافي التن يمية اإلجراءات حيال املستجي ين  راء اإلحصائية املشؤشرات: 4 جدول 

 
 

 :التقييم من حيث
 درجة الرضا نس ة الرضا )%(

 ممتاز %85 االجتماعالترتيبات التن يمية قبل وأثناء  1

 ممتاز %87 تن يم الجلوس والقاعة 2

% وبدرجةةة 85فاقةةت مسةتوى كميا يالحيظ مين الجييدول أعياله فقيد أبييدا املشياركون ارتياحياا تاميياا لعناصير التن ييم 

  %(87م الجلو  )عملية تن يوبخاصة  "ممتاز"

يشةةةةكلون حةةةةةوا ي  49 فةةةةةاد وفييييي تات االطييييار  تييييم سيييييؤال املسييييتجيبين عيييين املييييدة املناسيييييبة لتن يييييم الورشيييية، حيييييث 

بييأنهم يفضييلون  %8.9حةةوا   ميينهم اشييكلون  5بينمييا  رأا  % بةةأن مةةدع اليةةومين الحاليةةة اةةي املةةدع املناسةة ة87.5

تكةون بيأنهم يفضيلون بيأن % 3.6حةوا ي فقت اشيكلون  2من تلك. ومن ناحية أخرا رأي   تكون املدع  طول بأن 

 ( صورة أوضح لتلك التباينات. 3) رسم التوويحي. وفي المدع الورشة  قصر من ذلك

درجة الرضانسبة الرضا )%(التقييم من حيث:

%83وضوح العروض التي قدمت1
ً
جيد جدا

%80املواد املكتوبة التي قدمت2
ً
جيد جدا

درجة الرضانسبة الرضا )%(التقييم من حيث:

ممتاز%85الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماع1

ممتاز%87تنظيم الجلوس والقاعة2
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التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 الورشة مدع حول  املشاركين آراء 3: توضيحي رسم

 املشاركة املستق لية:

تا أتيحيييت لهيييم إة العميييل هيييذه تا كيييانوا سيشييياركون فيييي مثيييل ورشيييإتيييم سيييؤال املشييياركين عميييا  ،االسيييتبيانفيييي نهايييية 

، وهو سؤال  لجدوا تن يم مثل هذه الفعاليات. في هذا  يعتبر بمثابة املقيا  الحقيقيفرصة املشاركة مستقبالا

تيحت ل  الفرصية مسيتقبالا  بأنه سوف يشارك %96.2يشكل حو ي مشاركا   51أفاد  ،اإلطار 
 
 2بينميا أشيار  ،اتا أ

 :( التالي4) رسم التوويحيالفي وتلك كما   ،مستقبالا  % بعدم املشاركة3.8ن فقط يشكال 

 

  

87% 

9% 4% 

 مناسبة

 أطول 

 أقصر

 

 الورشة مدع حول  املشاركين آراء 3: توضيحي رسم

 املشاركة املستق لية:

تا أتيحيييت لهيييم إة العميييل هيييذه تا كيييانوا سيشييياركون فيييي مثيييل ورشيييإتيييم سيييؤال املشييياركين عميييا  ،االسيييتبيانفيييي نهايييية 

، وهو سؤال  لجدوا تن يم مثل هذه الفعاليات. في هذا  يعتبر بمثابة املقيا  الحقيقيفرصة املشاركة مستقبالا

تيحت ل  الفرصية مسيتقبالا  بأنه سوف يشارك %96.2يشكل حو ي مشاركا   51أفاد  ،اإلطار 
 
 2بينميا أشيار  ،اتا أ

 :( التالي4) رسم التوويحيالفي وتلك كما   ،مستقبالا  % بعدم املشاركة3.8ن فقط يشكال 

 

  

87% 

9% 4% 

 مناسبة

 أطول 

 أقصر

 

 الورشة في املستق لية املشاركة حول  املستجي ين آراء: 4 توضيحي رسم

 

 مقترحات املشاركين لتطوير العمل اإلحصائي

  واسييييتراتيجية التنمييييية الوطنييييية 2030بنييياء القييييدرات اإلحصييييائية، بغييييية دعييييم أجنييييدة التنمييييية املسييييتدامة 

 2022-2018 دولة قطرالثانية ل

 بناء منصات للشر البيانات، وتحديث موقع الوزارة بشكل دوري 

 تعزيز التواصل الداخلي والخارجي بغية تعميم املعرفة بين منتتي ومستخدمي البيانات اإلحصائية 

  تحييديث الن ييام اإلحصييائي وفقيياا ألحييد  األسيياليب اإلحصييائية الدولييية، املعتمييدة علييى املبيياد  األساسييية

 إلحصاءات الرسميةل

 اإلحصائية العمل إلجراءات العام تدريب اإلحصائيين على استخدام النموتال (GSBPM) 

 تطوير استراتيجية للتواصل بالبيانات اإلحصائية، واستخدام وسائت التواصل االجتماعي وغيرها 

 العمل على إيجاد وحدات إحصائية في الوزارات واألجهزة الحكومية 

 ت اإلحصائية في مجال تحليل البيانات واستخدامهاتعزيز بناء القدرا 

 ليات املؤسسية لذلك  تفعيل الشراكة مع الجهات املزودة للبيانات وإيجاد االي

 استخدام التطبيقات اإللكترونية املتقدمة في العمل اإلحصائي وتدريب العاملين على استخدامها 

 تخدام البيانات املصورة استخدام التطبيقات املعتمدة على الذكاء االصطناعي، واس (Infographic)  فيي

 التقرير

96% 

4% 

 نعم
 ال
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  اسيتخدام البيانيات الضيخمة كمصيدر مين مصيادر البيانيات الرسيمية، والتأكييد عليى البيانيات اإلحصيائية

 املكانية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها
 

 قائمة بأسماء املشاركين

 مقدمو العروض

 الج ة االسم 
 الهولندية اإلحصاء هيئة ويزكر  هندريك ألبرت/ الدكتور  1
 قطر في العامة الاحة وزارة  2
 املتحدة للمملكة الوطنية اإلحصاءات سميث توم/ الدكتور  3
 االجتماعي للعمل قطر املناعي عبدالرحمن هيا/ الفاولة 4
 الحوسبة لبحو  قطر معهد أوفلي فيردا/ الدكتور  5
 واالجتماعية واالقتصادية االحصائية بحا األ  مركز شانتي أوكتافاروليا نندن/ الفاولة 6

 (SESRIC) االسالمية للدول  والتدريب
 (Istat) لإلحصاء اإليطالي الوطني املعهد روتشمي ليتيزيا ماريا/ الفاولة 7
 الدنماركية اإلحصاء هيئة بلوغ جوليان نيلز/ السيد 8
 قطر مايكروسوفت شركة عفان  محمد/ السيد 9

د لإسماعي/ الدكتور  10 بي  اإلسكوا ل 
 واإلحصاء التنموي  التخطيت وزارة الشمري  سعود/ السيد 11
 واإلحصاء التنموي  التخطيت وزارة  حسين أحمد/ الدكتور  12
 

رؤساء الجلسات االفتتاح و   

  السيد/سلطان علي الكواري 
  /ناصر صالح املهديالسيد 
 النقيب/ خليفة محمد أحمد العبيدلي 
  /سعود مطر الشمري السيد 
 د. أحمد حسين 
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الجهةاالسم
هيئة اإلحصاء الهولنديةالدكتور/ ألبرت هندريك كرويز1
وزارة الصحة العامة في قطرالدكتور/ روبرتو برتوليني2
اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدةالدكتور/ توم سميث3
قطر للعمل االجتماعيالفاضلة/ هيا عبدالرحمن املناعي4
معهد قطر لبحوث الحوسبةالدكتور/ فيردا أوفلي5
6

الفاضلة/ نندن أوكتافاروليا شانتي
مركز األبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

)SESRIC( والتدريب للدول االسالمية
املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء )Istat(الفاضلة/ ماريا ليتيزيا روت�شي7
هيئة اإلحصاء الدنماركيةالسيد/ نيلز جوليان بلوغ8
شركة مايكروسوفت قطرالسيد/ محمد عفانه9

ّبد10
ُ
اإلسكواالدكتور/ إسماعيل ل

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالسيد/ سعود الشمري11
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءالدكتور/ أحمد حسين 12
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من الوزارات واألج زع الحكومية والجامعات ومراكز ال حوث ومن مات املجتمع  في ورشة العمل املشاركون 

 املدني

 األمانة العامة ملجل  الوزراء
  /ريم محمد يوس  البوعفرة الكواري الفاولة 

  /علي عبدهللا املهنديالسيد 
 

 وزارع املالية 
  /أمينة سعد بوشااعالفاولة 
 غمدان قاسم أحمدد/ السي 

 وزارع التعليم والتعليم العا ي
  /الشربيني شويي السيدالسيد 
  /جواهر سعد املسيفري الفاولة 

 أ.د./ منصور على صالح 
  /منيرة محمد حمد املري الفاولة 
  /نورة محسن صالحالفاولة 

 

 وزارع الصحة العامة 
  /أمين بن علي التوميالسيد 
 Dr. Hammad Akram 
 Ms. Louise Dalton 
 Mr. Shamseldin Ali Hassan Khalifa 
 Mr. Timothy Olsen 

 وزارع الثقافة والرياضة
  /بثينة أحمد علي حسنالفاولة 
  /حص  سامي محمد جاسم املناعيالفاولة 
  /طارق رجب علي محمدالسيد 
  /فاطمة جابر سعيد الكعبيالفاولة 

 

 وزارع املواصالت واالتصاالت 

  /ري فاطمة علي الشميالفاولة 
  /مريم راشد الكعبيالفاولة 
  /نوف عبدهللا الكواري الفاولة 
 Mr. Anjan Jinugu 

 وزارع الخارجية
  /منة يوس  عبدالرحمن جاسم الفاولة 

 املفتاح
  /رووة علي املريخيالفاولة 
  /وسمي  عبدهللا محمد بداح الضيدهالفاولة 

 
 وزارع العدل

  /عبدهللا أحمدالسيد 
  /حسن محمد هديل عبداللطي  الفاولة

 الجابر
  /كارولين أحمد الحبيب أحمد الليثيالفاولة 
 

 وزارع األوقاف والششؤون اإلسالمية
  /جواهر حمد محمد خالد املري الفاولة 

 وزارع التخطيط التنمو  واالحصاء 
  /أحمدو احمدالسيد 
  /العنود سعود العذبةالفاولة 
  /املصطفى خاروفيالسيد 
  /الكيحص  املالفاولة 
  /حنين محمد املساعيدالفاولة 
  /خالد الرويليالسيد 
  /خالد الشافىيالسيد 
  /خلود املحمديالفاولة 
  /خلود محمد الجانحيالفاولة 
  /ريما أبوسويدالفاولة 
 .سعد خليل  د 
  /ظبية حسن القبي ميالفاولة 
 د. عبدالقادر لطرش 
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  /راشد سعد محمد مانع الكبي ميالسيد 
  /نور عبد الرحمن غانم الغانم الفاولة

 املعاويد
 الشيخة/ وضح  بلت عبدهللا بن حسن ال ثاني 
 

صاد والتجارعوزارع االقت  
  /عبدالعزيز  ل ثانيالشيخ 
  /علي ماجد الهاش يالسيد 

 

 وزارع الداملية
  /فهد محمد الهاجري السيد 

 

 وزارع التنمية اإلدارية والعمل والششؤون االجتماعية
  /أعياد امان سعد السليطيالفاولة 
  /إيمان محمد علي مال هللا العي مىالفاولة 

 

 وزارع الطاقة والصناعة
  /لح محمد ط صاالسيد 
  /فاطمة حميد العامري الفاولة 

 

 هيئة متاحف قطر
 الفاولة/ كنزة زيار 
 Ms. Mariel Balagtas Cunanan 

 
 مصرف قطر املركز  

  /ناي  الشمري السيد 
 

  /علي سالم هدف  العذبةالسيد 
 د. عي مى جمع   احمد ابراهيم 
  /فاطمة البوعينينالفاولة 
  /فاطمة الحماديالفاولة 
  /قاسم العمري السيد 
  /لولوة جاسم ابراهيمالفاولة 
  /مبار  محمد  ل سفرانالسيد 
  /محمد سعيد املهنديالسيد 
  /محمود خضرالسيد 
  /منى عبدالخالق شيخ على الفاولة

 اليافىي
  /منيرة رحي يالفاولة 
  /منيرة مسفر القحطانيالفاولة 
 مها املريخياولة/ الف 
  /موزة الجس يالفاولة 
  /موزة محمد الحميديالفاولة 
  /مها عبدهللا الشري الفاولة 
  /نورة سعيدان الراشديالفاولة 
  /نورة علي محمد حثلين املري الفاولة 
  /وفاء السليطيالفاولة 
  /وليد بطاحالسيد 
 Mr. Pervaiz Ahmad Malik 
 Dr. Raju Narayana Pillai 
 Dr. Ramesh Chandra Taragi 

 

 ال يئة العامة للسياحة
  /رشا مقشرالفاولة 
  /سحر أحمدالفاولة 

 املشؤسسة العامة القطرية للك رباء واملاء 
  /وياء سعد النعي يالسيد 
  /نوره تويم سعيد املري الفاولة 

 

واإلرث للمشاريع العليا اللجنة  
 الفاولة/ عائشة نصر علي املالكي الجنهي 

 

  

ية لإلعالماملشؤسسة القطر   
 اليافىي محمد ثابت/ السيد 
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 بنك قطر للتنمية
  /أحمد حاوي السيد 
  /فرحة أحمد زايد الكواري الفاولة 

 قطر لل ترول 
  /عبدهللا علي العسيري السيد 
  /محمد فهد كمالالسيد 

 ال الل األحمر القطر  
  /محمد محي خليفةالسيد 

 

 صلتك 
  /عباس احمدالسيد 

الصناعيةمن مة الخليج لالستشارات   
  /بانو عليالفاولة 
  /حاتم الرشيدالسيد 
  /محمد جاسم االنصاري السيد 

 

 مع د الدوحة للدراسات العليا 
 د. خليل العناني 
  /فريد الاحنالسيد 
  /فيصل املنصوراالسيد 

 
 كلية شمال األطلنطي

 Dr. Chima Adiele 
 

 مشؤسسة قطر  
 د. خالد علي القره داغي 

 
 جامعة قطر

  جمع د. عبدالسالم 
  /عصام بشير مهديالسيد 
 

 مكت ة قطر الوطنية 
  /ووحى مسعود الجهمانالفاولة 
 Mr. Mohammed Sayeed Showkath 

 مع د قطر ل حوث الحوس ة
 Mr. Muhammad Imran 

 

 قطر للعمل االجتماعي 
  /فاطمة صقر ناصر النعي يالفاولة 

 وكالة األن اء القطرية
  /أحمدو نور الحقالسيد 

  

 )Deloitte)   ديلويت

 Mr. Ralph Hachem 
 

 مشؤسسة حمد الط ية
  /مأمون محمد رشيد الخبالسيد 
 

 مشؤسسة الرعاية الصحية األولية 
  /احمد بكري السيد 

 اللجنة االومل ية القطرية
  /قاسم عبدالرحمن االحمديالسيد 
  /لولوة جاسم الكواري الفاولة 
 

 مايكروسوفت 
  /وائل جمع السيد 
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التقرير الختامي: ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

املرفق األول :الجدول الزمني لورشة العمل

ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

25-26 سبتمبر 2018. فندق ريتز كارلتون – الدوحة

البندالوقت

تسجيل املشاركين08:30 – 09:00

09:30 – 09:00

الترحيب باملشاركين وافتتاح ورشة العمل:
كلمة السيد/ سلطان الكواري، وكيل الوزارة املساعد لشؤون اإلحصاء، نيابة عن سعادة الدكتور صالح  -

بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي واالحصاء.
فيلم قصير عن التنمية املستدامة في دولة قطر -
تقديم  عن ورشة العمل: الدكتور/ أحمد حسين. -

رئيس الجلسة: السيد/ ناصر املهديالجلسة األولى

09:50 – 09:30
1. التحديث واالبتكار لدى هيئة اإلحصاء الهولندية،

الدكتور/ ألبرت هندريك كرويز - هيئة اإلحصاء الهولندية

10:10 – 09:50
2. تعزيز اإلحصاءات الصحية في دولة قطر: الوضع الحالي واآلفاق املستقبلية،

الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني - وزارة الصحة العامة في قطر

10:30 – 10:10
3. ثورة البيانات - بناء قدرات البيانات ملعهد إحصاء وطني حديث،

الدكتور/ توم سميث - اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة

10:50 – 10:30
4. تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030 لألشخاص ذوي اإلعاقات في دولة قطر،

الفاضلة/ هيا عبدالرحمن املناعي – قطر للعمل االجتماعي

مناقشات10:50 – 11:20

استراحة قهوة وصالة11:20 – 11:50

رئيس الجلسة: النقيب/ خليفة محمد أحمد العبيدليالجلسة الثانية

12:10 – 11:50
5. استخدام الصور الجوية وصور مواقع التواصل االجتماعي لزيادة اإلحصاءات الرسمية،

الدكتور/ فيردا أوفلي - معهد قطر لبحوث الحوسبة

12:30 – 12:10

6. برنامج مركز األبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية )StatCaB( لبناء 
القدرات اإلحصائية ألجهزة اإلحصاء الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي، الفاضلة/ نندن أوكتافاروليا 

 SESRIC  - شانتي

12:50 – 12:30
7. النموذج االستراتيجي لتطور بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء،

)Istat( - الفاضلة/ ماريا ليتيزيا روت�شي 

مناقشات12:50 – 01:20

خالصة اليوم األول01:20 - 01:30

الغداء01:30

اليوم األول: الثالثاء 25 سبتمبر 2018
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البندالوقت

افتتاح اليوم الثاني وخالصة اليوم األول08:30 – 08:40

 رئيس الجلسة: السيد/ سعود الشمريالجلسة الثالثة

09:00 – 08:40
1. كيفية تنظيم العمل في البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية،

السيد/ نيلز جوليان بلوغ - هيئة اإلحصاء الدنماركية

09:20 – 09:00
2. الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة في حياتنا اليومية،

السيد/ محمد عفانه – شركة مايكروسوفت قطر

09:40 – 09:20

3. رصد وإبالغ مؤشرات الهدف رقم 11 واملؤشرات ذات الصلة “جعل املدن واملستوطنات/التجمعات البشرية 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة” في بلدان عربية: التحديات والفرص،

ّبد - اإلسكوا
ُ
الدكتور/ إسماعيل ل

10:00 – 09:40
4. االبتكار في منهجية تعداد السكان واملساكن لعام 2020 في دولة قطر، 

السيد/ سعود الشمري - وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

10:20 – 10:00
5. تعزيز وظيفة االتصال في النظام اإلحصائي الوطني،

الدكتور/ أحمد حسين - وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

مناقشات10:20 – 10:50

رئيس الجلسة: الدكتور/ أحمد حسينالجلسة الرابعة

تعليمات مجموعات العمل10:50 – 11:00

11:30 – 11:00

مجموعات العمل:
املجموعة األولى: البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية -
املجموعة الثانية: التواصل مع املستخدمين و الدعوة لإلحصاءات الرسمية -
املجموعــة الثالثــة: اإلحصــاءات واملؤشــرات لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 واســتراتيجية التنميــة  -

2022  – 2018 الوطنيــة 
املجموعة الرابعة: تكنولوجيا املعلومات واإلحصاءات الرسمية -

استراحة قهوة وصالة11:30 – 12:00

استمرار أعمال مجموعات العمل12:00 – 12:50

عروض النتائج12:50 – 01:20

اختتام أعمال ورشة العمل01:20 – 01:30

الغداء01:30

اليوم الثاني: االربعاء 26 سبتمبر 2018


