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

ﺍﻟﺘﻘﺮ� ـ ـ ـﺮ�ﺍ��ﺘــﺎﻣﻲ

ﻭﺭﺷـ ــﺔ�ﺍﻟﻌﻤـ ــﻞ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ��ﺸـ ــﺄﻥ�ﺗﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ�ﺍﻹﺣﺼـ ـ ــﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴـ ــﺔ����ﺩﻭﻟﺔ�ﻗﻄ ــﺮ
 26-25ﺳ�ﺘﻤ�� 2018
ﻓﻨﺪﻕ�ﺍﻟﺮ���� -ﺎﺭﻟﺘﻮﻥ ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ

ﻧﻮﻓﻤ�� 2018

1

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

2

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

املحتويات
مقدمة6 .....................................................................................................................................................................
األهداف والنتائج املتوقعة6 .......................................................................................................................................
املخرجات7 ................................................................................................................................................................
الحضور7 ..................................................................................................................................................................
االفتتاح7 ...................................................................................................................................................................
جلسات العمل10 .......................................................................................................................................................:
اليوم األول :الثالثاء 25 ،سبتمبر10 ..............................................................................................................2018
الجلسة األولى :ترأس هذه الجلسة السيد /ناصراملهدي ،مديرإدارة التعدادات واملسوح واألساليب
اإلحصائية ،وتكونت من أربعة عروض10 ..........................................................................................................:
 .1العرض األول10 ............................................................................................................................................
 .2العرض الثاني11 ...........................................................................................................................................
 .3العرضالثالث12 ...........................................................................................................................................
 .4العرض الرابع13 ...........................................................................................................................................
الجلسة الثانية :ترأس هذه الجلسة الثانية النقيب /خليفة محمد أحمد العبيدلي ،مساعد رئيس مكتب
التحليل اإلحصائي بمكتب معالي وزيرالداخلية .وتكونت من ثالثة عروض13 .................................................:
 .5العرض الخامس13 .......................................................................................................................................
 .6العرضالسادس14 .......................................................................................................................................
 .7العرض السابع15 ..........................................................................................................................................
اليوم الثاني :األربعاء 26 ،سبتمبر18 .............................................................................................................2018
الجلسة الثالثة :ترأس هذه الجلسة السيد /سعود الشمري ،نائب مديرإدارة التعدادات واملسوح
واألساليب اإلحصائية .وتكونت من خمسة عروض18 ......................................................................................:
 .1العرض األول18 ............................................................................................................................................
 .2العرض الثاني20 ...........................................................................................................................................
 .3العرضالثالث21 ...........................................................................................................................................
 .4العرض الرابع22 ...........................................................................................................................................
 .5العرض الخامس22 .......................................................................................................................................
الجلسة الرابعة (مجموعات العمل) :ترأس هذه الجلسة الدكتور /أحمد حسين خبيراإلحصاءات
الرسمية 24 ..........................................................................................................................................................
مجموعة العمل األولى :البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية24 ............................................................

3

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

مجموعة العمل الثانية :التواصل مع املستخدمين والدعوة لإلحصاءات الرسمية25 ...................................
مجموعة العمل الثالثة :اإلحصاءات واملؤشرات لدعم أهداف التنمية املستدامة  2030واستراتيجية
التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر25 ....................................................................................2022 – 2018
مجموعة العمل الرابعة :تكنولوجيا املعلومات واإلحصاءات الرسمية26 ......................................................
نتائج استطالع رأي املشاركين في أعمال ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر 28
املؤشرات اإلحصائية آلراء املستجيبين حول عناصرالجوانب املختلفة للورشة28 ..................................................
مقترحات املشاركين لتطويرالعمل اإلحصائي33 .........................................................................................................
قائمة بأسماء املشاركين35 ..........................................................................................................................................
املرفق األول :الجدول الزمني لورشة العمل40 ............................................................................................................

4

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

5

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

مقدمة
فييي إطييار املشييروع الييدولي بشييأن أجنييدة التحييول فييي اإلحصيياءات الرسييمية ،1الييذي تنفييذه دوليية قطيير كدوليية رائييدة،
ممثل يية ب يوزارة التخط يييت التنم ييوي واإلحص يياء بالتع يياون م ييع ش ييعبة اإلحص يياء ب يياألمم املتح ييدة ،بغي يية دع ييم أه ييداف
أجندة التنمية املستدامة  .2030واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولية قطير  ،2022 – 2018عقيدت وزارة
التخطيت التنموي واإلحصاء ورشة العمل الثانيية لتحيديث االحصياءات الرسيمية فيي دولية قطير خيالل الفتيرة -25
 26سبتمبر  2018في فندق الريتز-كارلتون ،الدوحة.
ويهيدف املشييروع الييدولي املعنييي بأجنيدة التحييول فييي اإلحصيياءات الرسيمية إلييى تطييوير رمييية مشيتركة بغييية بنيياء ن ييام
إحص ييائي وطن ييي عص ييري ،اس ييتخدم أدوات تكنولوجي ييا املعلوم ييات واملع ييايير اإلحص ييائية واملكاني يية املتقدم يية ف ييي تلبي يية
احتياج ييات املس ييتخدمين الي يوطنيين وال ييدوليين للبيان ييات عالي يية الج ييودة ،وتح ييديث الن ييام اإلحص ييائي ف ييي الدول يية،
ا
وتمكيني ي م يين إنت يياال البيان ييات الالزم يية لعملي يية التنمي يية الوطني يية .وج يياء انعق يياد ورش يية العم ييل امل ييذكورة اس ييتكماال
لألنشطة التي بدأتها الوزارة عام  2016بالتعياون ميع العدييد مين الجهيات الوطنيية والدوليية .أن ير الجيدول الزمنيي
لورشة العمل "املرفق األول”.

األهداف والنتائج املتوقعة

2

الهيدف الرئي ييمي ميين ورشيية العمييل الثانيية بشييأن تحييديث اإلحصيياءات الرسييمية فيي دوليية قطيير هييو اسييتاناف الحييوار
ال ييذي ب ييدأ ع ييام  ،2017أثن يياء انعق يياد ورش يية العم ييل األول ييى بش ييأن تح ييديث اإلحص يياءات الرس ييمية ف ييي داس ييمبر ع ييام
 ،2017وال سيما تحديد أولويات التحول في الن ام اإلحصائي الوطني ،مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 مناقشة اإلجيراءات والتيدابير تات األولويية ميع الشيركاء مين منتتيي ومسيتخدمي البيانيات لتحسيين عمليية
إنتاال إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد تنفيذ أهداف التنمية الوطنية والدولية.
 تسييليت الض ييوء عل ييى العدي ييد م يين القضييايا تات األولوي يية الت ييي تس ييهم ف ييي إحييدا نقل يية نوعي يية ف ييي الن ييام
اإلحص ييائي كعملي يية التواص ييل الفاعل يية ،الهادف يية إل ييى بن يياء س ييمعة متمي ييزة للن ييام اإلحص ييائي كم ييزود أدل يية
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
اإلحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين ،واستخدام مصادر جديدة للبيانات.
 تس ييليت الضي ييوء علي ييى بعي ييا أهي ييداف أجني ييدة التنميي يية املسي ييتدامة ،واحتياجاتهي ييا م يين البياني ييات ،وكيفيي يية
تحقيقها ،وعالقتها باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر .2022-2018
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/lod.asp
https://www.mdps.gov.qa/en/media1/events/pages/qatarstatistics2018.aspx
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املخرجات
ميين املتوقييع أن تسييهم نتييائج ورشيية العمييل املييذكورة فييي تعميييق فهييم عملييية تحييديث الن ييام اإلحصييائي الييوطني فييي
الدوليية ،وأهميتهييا فييي دعييم تنفيييذ أهييداف أجنييدة التنمييية املسييتدامة  ،2030واسييتراتيجية التنمييية الوطنييية الثانييية
لدول يية قط يير  ،2022-2018وال س يييما إح ييدا نقل يية كبي ييرة ف ييي ن ييام اإلحص يياءات الرس ييمية بالتع يياون م ييع الش ييركاء
باسييتخدام االبتكييار فييي العملييية اإلحصييائية ،وبنيياء القييدرات املؤسسييية ،وزيييادة اإلنتاجييية ،وتييوفير البيانييات النوعييية
للمس ييتخدمين عب يير منص ييات س ييهلة االس ييتخدام تمك يين متخ ييذي الق يرارات م يين إع ييداد التق ييارير الوطني يية الالزم يية ف ييي
الوقت املناسب.

الحضور

ا
شيار فييي ورشيية العمييل حيوالي  125مشيياركا يمثلييون  45جهيية ،منهيا سييت جهييات دولييية ،والبيايي وطنييية ميين مختلي
الوزارات واألجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومن مات املجتميع اليدولي والجامعيات ومراكيز البحيو واملؤسسيات
غير الربحية وغيرها.

االفتتاح
افت ييتس الس يييد /س ييلطان الك ييواري ،وكي ييل ال ييوزارة املس يياعد لش ييؤون اإلحص يياء ،ورش يية العم ييل بإلق يياء كلم يية س ييعادة
الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزيير التخطييت التنميوي واالحصياء التيي أكيد فاهيا عليى أن تن ييم ورشية العميل
الثانية يأتي استجابة لتوصيات اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة املنعقدة في الفترة  9-6مارس  ،2018وإلى إعالن
منتييدا األمييم املتحييدة العييال ي للبيانييات الصييادر فييي كيييب تيياون فييي ينيياير عييام  ،2017حيييث تييم التأكيييد علييى وييرورة
تط ي ييوير األعم ي ييال اإلحص ي ييائية في ييي البلي ييدان األعض ي يياء بغي ي يية دعي ييم أجني ييدة التنميي يية املس ي ييتدامة  ،2030والعمي ييل عل ي ييى
ا
اسييتخدام البيانييات الضييخمة فييي اإلحصيياءات الرسييمية ،ن يرا لتوفرهييا وغناهييا بالبيانييات التييي يمكيين أن تسييهم فييي
اتخييات الق يرارات وصييياغة السياس يات .كمييا ،وأشييار إلييى أن عملييية التواصييل الفاعليية بييين الشييركاء تييؤدي إلييى نتييائج
مح ييددة ،وس ييمعة متمي ييزة للن ييام اإلحص ييائي كم ييزود أدل يية لص ييناع القي يرارات ،وتحوي ييل اإلحص يياءات الوطني يية إل ييى
معلوم ييات مح ييددة تس ييتخدم ف ييي التخط يييت للتنمي يية .وأك ييد عل ييى أن االبتك ييار ف ييي العدي ييد م يين املج يياالت اإلحص ييائية،
كعمليي ييات جمي ييع البياني ييات وتحليلهي ييا ونشي ييرها وتوفيرهي ييا للمسي ييتخدمين ،اسي ييهم في ييي إحي ييدا نقلي يية سي يير عة لن امني ييا
اإلحصائي ،ودعا إلى البحث بشكل مستمر عن مصادر جديدة للبيانات واستخدامها في اإلحصاءات الرسمية .وفي
ا
متمنيا لهم تحقيق أهداف ورشة العمل.
ختام كلمت  ،شكر الضيوف واملشاركين لحضورهم،
وبع ييدها ت ييم ع ييرض ف يييلم قص ييير ع يين التنمي يية املس ييتدامة ف ييي دول يية قط يير ،تخللت ي لقط ييات ع يين العدي ييد م يين مش ييار ع
التنمييية املسييتدامة ف ييي دوليية قطيير ،ومقتطف ييات ميين كلمييات س ييمو أمييير الييبالد الت ييي أكييد فاهييا عل ييى وييرورة النه ييوض
بالتنمية بغية االرتقاء بمستوا ونوعية معيشة املواطنين.
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بعد تلك ،شرح الدكتور أحمد حسين ،خبير اإلحصاءات الرسمية في اليوزارة ،مضيمون أجنيدة العميل وجلسياتها،
والتوز ييع الزمنييي ،والعييروض املقدميية ،وعمييل رمسيياء الجلسييات واملناقشييات ،وأشييار إلييى أن ورشيية العمييل هييذه ييي
جزء من مشروع التحديث اإلحصائي الذي تسيىى إليي اليوزارة بالتعياون ميع العدييد مين الشيركاء .و يي تتكيون مين
أربع جلسات عمل ،يتخلل جلسة العمل الرابعة أعمال ألربع مجموعات عمل.
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جلسات العمل:
جلسات العمل:
اليوم األول :الثالثاء 25 ،سبتمبر 2018
اليوم األول :الثالثاء 25 ،سبتمبر 2018
الجلسة ةةة األو ة ة  :تة ةةر

ه ة ة الجلسة ةةة السة ةةيد /ناصة ةةر امل ة ةةد  ،مة ةةدير دارع التعة ةةدادات واملسة ةةوح واألسة ةةالي

اإلحصائية ،وتكونت من ربعة عروض:
الجلسة ةةة األو ة ة  :تة ةةر ه ة ة الجلسة ةةة السة ةةيد /ناصة ةةر امل ة ةةد  ،مة ةةدير دارع التعة ةةدادات واملسة ةةوح واألسة ةةالي
العرض واألول
تكونت من ربعة عروض:
اإلحصائية،
.1

10

العرض الدكتور /ألبرت هندريك كرويز مين هيئية اإلحصياء الهولنديية ،بعنيوان" :التحيديث واالبتكيار
 .1قدم
هذااألول
العرض
لدا هيئة اإلحصاء الهولندية".
قدم هذا العرض الدكتور /ألبرت هندريك كرويز مين هيئية اإلحصياء الهولنديية ،بعنيوان" :التحيديث واالبتكيار
ا
تكنولوجيييات جديييدة جيياءت اسييتجابة للتغييير السيير ع فييي املجتمييع الهولنييدي .وتتبييع
اإلحصاءعلييى تبنييي
هيئةالعييرض
لدا هييذا
أكييد
الهولندية".
ا
ا
يديها  3مكاتييب وحييوالي  2,000موظ ي  .وتطييرق
هيئيية اإلحصيياء الهولندييية ن امييا مركزي يا تأسييس عييام  ،1899ولي ا
أكييد هييذا العييرض علييى تبنييي تكنولوجيييات جديييدة جيياءت اسييتجابة للتغييير السيير ع فييي املجتمييع الهولنييدي .وتتبييع
الع ييرض إل ييى ت ييوفير إحص يياءات ارس ييمية اعب يير التح ييول الت ييدرييي م يين املس ييوح التقليدي يية وأدواته ييا إل ييى اس ييتخدام
هيئيية اإلحصيياء الهولندييية ن امييا مركزي يا تأسييس عييام  ،1899ولييديها  3مكاتييب وحييوالي  2,000موظ ي  .وتطييرق
الس ييجالت اإلداري يية والبيان ييات الض ييخمة .وق ييد ت ييم تط ييوير برن ييامج  BLAISEلجم ييع البيان ييات ع يين طري ييق مص ييادر
الع ييرض إل ييى ت ييوفير إحص يياءات رس ييمية عب يير التح ييول الت ييدرييي م يين املس ييوح التقليدي يية وأدواته ييا إل ييى اس ييتخدام
متعي ييددة ،كاملسي ييوح األسي ييرية ،ومسي ييوح األعمي ييال ،واملسي ييوح تات مصي ييادر البياني ييات املتعي ييددة .و سي ييتخدم هي ييذا
الس ييجالت اإلداري يية والبيان ييات الض ييخمة .وق ييد ت ييم تط ييوير برن ييامج ا BLAISEالجم ييع البيان ييات ع يين طري ييق مص ييادر
التطبيييق علييى نطيياق واسييع فييي العديييد ميين الييدول ،وفييي  130مركيزا إحصييائيا حييول العييالم .و شيتمل التحييديث
متعي ييددة ،كاملسي ييوح األسي ييرية ،ومسي ييوح األعمي ييال ،واملسي ييوح تات مصي ييادر البياني ييات املتعي ييددة .و سي ييتخدم هي ييذا
واالبتكار في هيئة اإلحصاء الهولندية على ما يلي:
ا
ا
ل
ل
التطبيييق علييى نطيياق واسييع فييي العديييد ميين الييدو  ،وفييي  130مركيزا إحصييائيا حييو العييالم .و شيتمل التحييديث
يلي:يخمة فييي هيئيية اإلحصيياءات الهولندييية ،حيييث تركييز الهيئيية أك يير
علىياتماالضي
البياني
اإلحصاءصيياءات
هيئةمركييز إلح
واالبتكار فيإنشيياء

الهولندية
ا
فأك ر على استخدام البيانات الضخمة إلنتاال اإلحصاءات الرسمية ،ن را ألنها توفر بيانات ضخمة
يخمة فييي هيئيية اإلحصيياءات الهولندييية ،حيييث تركييز الهيئيية أك يير
 إنشيياء مركييز إلحصيياءات البيانييات الضي ا
التقليدييية .وفييي هييذا الصييدد،
الحجييم تجهييز بطريقيية أسييرع وأك يير تفصيييال م ين اإلحصيياءات الرسييمية ا
استخدام البيانات الضخمة إلنتاال اإلحصاءات الرسمية ،ن را ألنها توفر بيانات ضخمة
فأك ر على
س يييعمل الب يياحثون وعلم يياء البيان ييات عل ييى ات ييوفير إحص يياءات جدي ييدة باس ييتخدام البيان يات الض ييخمة
الحجييمنتجهييز بطريقيية أسييرع وأك يير تفصيييال م ين اإلحصيياءات الرسييمية التقليدييية .وفييي هييذا الصييدد،
بالتعاو مع طالب الدكتوراه وطالب الجامعات والخبراء.
س يييعمل الب يياحثون وعلم يياء البيان ييات عل ييى ت ييوفير إحص يياءات جدي ينيدة باس ييتخدام البيان يات الض ييخمة
 إنشياء غرفية أخبييار ،واسيتوديو تلفزيييوني فيي الهيئيية امليذكورة ،يكيو لييديهما اتصيال مباشيير ميع وكيياالت
بالتعاون مع طالب الدكتوراه وطالب الجامعات والخبراء.
األنبيياء الوطنييية ،بحيييث يمكيين لوكيياالت األنبيياء الوطنييية أن ت تقييل إلييى شييبكة الهيئيية للحصييول علييى
 إنشياء غرفية أخبييار ،واسيتوديو تلفزيييوني فيي الهيئيية امليذكورة ،يكيون لييديهما اتصيال مباشيير ميع وكيياالت
تح ي ي ييديثات ،أو للتع ي ي ييرف عل ي ي ييى راء الخبي ي ي ي راء .ك ي ي ييذلك ،هني ي ييا خب ي ي يراء ف ي ي ييي اإلحص ي ي يياءات االجتماعي ي ي يية
األنبيياء الوطنييية ،بحيييث يمكيين لوكيياالت األنبيياء الوطنييية أن ت تقييل إلييى شييبكة الهيئيية للحصييول علييى
واالقتصادية يمكن ملستخدمي البيانات أن يتواصلوا معهم.
تح ي ي ييديثات ،أو للتع ي ي ييرف عل ي ي ييى راء الخبي ي ي ي راء .ك ي ي ييذلك ،هني ي ييا خب ي ي يراء ف ي ي ييي اإلحص ي ي ي اياءات االجتماعي ي ي يية
 توافر البيانات املفتوحة في الهيئة الهولندية :يتم توفير البيانات املفتوحة إلكترونيا الستخدامها من
واالقتصادية يمكن ملستخدمي البيانات أن يتواصلوا معهم.
التطبيقات للهوات الذكية
قبل املبرمجين في مختل التطبيقات .ويمكن تطوير أنواع مختلفة من
ا
 توافر البيانات املفتوحة في الهيئة الهولندية :يتم توفير االبيانات املفتوحة إلكترونيا الستخدامها من
واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية استنادا إلى هذه البيانات املتاحة.
قبل املبرمجين في مختل التطبيقات .ويمكن تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات للهوات الذكية
ا
واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية استنادا إلى هذه البيانات املتاحة.
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 منص يية االبتك ييار :ت ييم تص ييميم ه ييذه املنص يية لتلق ييي املالح ييات والتعليق ييات عل ييى املنتج ييات التجريبي يية
املختلفة بهدف تحسينها.
 على األجهزة اإلحصائية التكي مع التغيير االجتماعي ومتطلبات .
 الشراكة في تنفيذ املشار ع وتبادل الخبرات.
 أع ييدت هيئ يية اإلحص يياء الهولندي يية اس ييتراتيجية لتح ييديث ن امه ييا اإلحص ييائي ،و ييي ج ييزء م يين برن ييامج
التحديث املعتمد في لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.
 .2العرض الثاني
ق ي ييدم ه ي ييذا الع ي ييرض ال ي ييدكتور /روبيرت ي ييو برت ي ييوليني م ي يين وزارة الا ي ييحة العام ي يية بدول ي يية قط ي يير ،بعن ي ييوان" :تعزي ي ييز
اإلحصاءات الاحية في دولة قطر :الووع الحالي واآلفاق املستقبلية" ،حيث أكد على النقاط التالية:
 إن وزارة الاييحة العاميية فييي دوليية قطيير ييي فييي مرحليية تعزيييز اسييتخدامها للبيانييات لتحسييين الن ييام
الصحي في قطر من أجل اتخات القرارات املتعلقة باحة ورفاهية السكان.
 تس ي يياعد املب ي ييادرات الحديث ي يية الت ي ييي اتخ ي ييذتها وزارة الا ي ييحة ،كالاي ييحة اإللكتروني ي يية ،واالس ي ييتراتيجية
الوطني يية للا ييحة  ،2022-2018واملرص ييد الص ييحي القط ييري الجدي ييد عل ييى إقام يية رواب ييت عب يير الن ييام
لضمان وجود تدفق للمعلومات.
 تسهم البيانات الاحية ،التي يمكن الحصول علاهيا مين عملييات الجميع الروتينيي للبيانيات واملسيوح
املتخصصة ،والبيانات املستمدة من املصادر الدولية  ،على تطوير السياسات ،وقياس أداء الن يام
الصحي في الدولة.
 م يين الض ييروري إقام يية شي يراكات  ،ورواب ييت فاعل يية م ييع القطاع ييات األخ ييرا غي يير الا ييحية واملحاف يية
ا
ا
ا
علاها ،مع إدراال نهج الاحة في كل السياسات ،ن را ألن الاحة تعتبر عامال مشتركا في العديد من
جوانب الحياة األخرا ،مثل التنمية والتخطيت واإلسكان والتمويل والرياوة.
وتكر العرض أن أولويات االستراتيجية الوطنية للاحة  2022-2018في دولة قطر تناولت ما يلي:
 صحة األطفال واملراهقين.
 نساء أصحاء يقدن إلى حمل صحي.
 موظفون صحيون و منون.
 الاحة العقلية والرفاهية.
 تحسين الاحة لألشخاص الذين اعانون من األمراض املزمنة املتعددة.
 الاحة والعافية لذوي االحتياجات الخاصة.
 صحة كبار السن.
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كما أشار العرض إلى أن يمكن تلخيص واقع البيانات الاحية في الدولة كالتالي:
 تتوفر الكثير من البيانات في قواعد بيانات متعددة.
 ال تتوفر قراءة موحدة للمعلومات املتاحة.
 هنييا عييدة مبييادرات لجمييع البيانييات ميين قبييل العديييد ميين مجموعييات البحييث والجهييات الحكومييية
والخاصة.
 هن ي ي ييا حاجي ي يية لبني ي يياء ن ي ي ييام فعي ي ييال لرص ي ي ييد تنفي ي ي ييذ االسي ي ييتراتيجية الوطنيي ي يية للا ي ي ييحة 2022-2018
واستراتيجيات صحية محددة مختارة باستخدام بيانات عالية الجودة.
 تييؤدي التقييارير الوطنييية تات املصييادر املتعييددة إلييى تكييوين صييورة غييير متسييقة عيين الووييع الصييحي فييي
الدولة.
 .3العرض الثالث
ق ييدم ه ييذا الع ييرض ال ييدكتور /ت ييوم س ييميث م يين هيئ يية اإلحص يياءات الوطني يية للمملك يية املتح ييدة ،بعن ييوان" :ث ييورة
البيانات  -بناء قدرات البيانات ملعهد إحصاء وطني حديث" ،حيث أكد على ما يلي:
إن ثييورة البيانييات فييي إحصيياءات اململكيية املتحييدة تناولييت االقتصيياد ،والسييكان ،والجوانييب الدولييية ،كالتجييارة،
وأجنييدة التنمييية املسييتدامة  .2030وتنييال البيانييات اهتمييام هيئيية اإلحصيياءات البريطانييية والحكوميية ،والعييالم،
و ييي عب ييارة ع يين أفك ييار لالقتص يياد ال ييوطني واملجتم ييع ،واملعرف يية والبح ييو  ،والخ ييدمات واالبتك ييار ف ييي االقتص يياد
واتخات القرارات .وأشار العرض إلى أن هيئة اإلحصاءات في اململكة املتحدة قد طورت منصة رقمية متكاملة
لتخزين البيانات وتحليلها ومعالجتها .كما تناول العرض قضايا تات أهمية ،مثل:
 البيانات ي الطاقة الجديدة.
 ورورة االنتقال من إنتاال البيانات إلى استخدامها.
 تعزيز مكتبة البيانات التي تشتمل على البيانات التعريفية وتطوير منهجيات البيانات.
 توفير حماية كافية للبيانات.
 اعتماد أخالقيات العمل بالبيانات.
وأفيياد العييرض أن ثييورة البيانييات تسييببت فييي إيجيياد مصييادر معلومييات تفييوق التصييور لخدميية املصييلحة العاميية.
وقييد اسييتجابت أجهييزة اإلحصيياء الوطنييية لهييذا األميير عيين طريييق تعزيييز املهييارات والتكنولوجيييا وقييدرات البيانييات
لتحقيق أقصمى استفادة من هذه الفرصة في تحسين اإلحصاءات والتحليالت من أجل اتخات قرارات أفضل.
كما قام مكتب هيئة اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة بتحويل قدرات البيانات لدي لتعزيز التحسينات
في املخرجات والتحليالت اإلحصائية.
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 .4العرض الرابع
ق ييدمت ه ييذا الع ييرض الس يييدة /هي ييا عب ييدالرحمن املن يياعي م يين املؤسس يية القطري يية للعم ييل االجتم يياعي ،بعن ييوان:
"تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  2030لألشخاص توي اإلعاقات في دولة قطر".
تطييرق العييرض إلييى وييرورة ربييت تنفيييذ أهييداف أجنييدة التنمييية املسييتدامة  2030باتفاقييية حقييوق األشييخاص
توي اإلعاق يية ،وإدراال قض يياياهم ف ييي كاف يية املش ييار ع والب ييرامج املتعلق يية بالتنمي يية املس ييتدامة ،ورص ييد تنفي ييذها.
و شييتمل تلييك علييى اللسيياء والفتيييات واألطفييال والشييباب وكبييار السيين وغيييرهم .كمييا تمييت اإلشييارة إلييى وييرورة
ا
إدم يياال األش ييخاص توي اإلعاق ييات في ييي مج يياالت التنمي يية املس ييتدامة املتع ييددة ،وتحدي ييدا ف ييي األجي يزاء املتعلقي يية
بييالتعليم والعمييل ،ومجيياالت عييدم املسيياواة ،وإمكاني يية الوصييول إلييى التجمعييات السييكانية بأشييكالها املتنوع يية،
ا
فضال عن االهتمام بعمليات جمع البيانات ورصد تنفيذ األهداف تات العالقة بهم.
وأكييد العييرض علييى أن الهييدف رقييم  4ميين أجنييدة التنمييية املسييتدامة  2030املتعلييق بييالتعليم الجيييد الشييامل
واملنصي يركييز علييى تعزيييز فييرص الييتعلم مييدا الحييياة للجميييع مييع التركيييز علييى األشييخاص توي اإلعاقييات .كمييا
و ش ييير اله ييدف رق ييم  8إل ييى تش ييجيع النم ييو االقتص ييادي املس ييتدام والش ييامل والعمال يية الكامل يية واملنتج يية والعم ييل
الالئ ييق للجمي ييع ،بم ييا ف ييي تل ييك األش ييخاص توي اإلعاق يية ،كم ييا وأن اله ييدف رق ييم  10ي ييدعو إل ييى الح ييد م يين ع ييدم
املس يياواة داخ ييل البل ييدان وفيم ييا بينه ييا ع يين طري ييق تمك ييين وتعزي ييز اإلدم يياال االجتم يياعي واالقتص ييادي والسيا ييمي
للجميع ،بمن فاهم األشخاص توي اإلعاقة.
وعلى صعيد جمع البيانيات ،تطيرق العيرض إليى ويرورة اسيتخدام مجموعية مين األسيئلة املتعلقية بالصيعوبات
التييي يواجههييا األفيراد أثنيياء حييياتهم فييي التعييدادات واملسييوح ،قامييت بتطويرهييا مجموعيية عمييل تسي ى مجموعيية
ا
.3
واشنطن .ون مت اإلسكوا مؤخرا اجتماعا بهذا الشأن ( أن ر الرابت )
الجلسةةة الثانيةةة :ت ةر

ه ة الجلسةةة الثانيةةة النقي ة  /مليدةةة محمةةد حمةةد الع يةةد ي ،مسةةاعد رئ ة

مكت ة

التحليل اإلحصائي بمكت معا ي وزير الداملية .وتكونت من ثالثة عروض:
 .5العرض الخام
قدم هذا العرض الدكتور /فيردا أوفلي من معهد قطر لبحو الحوسبة ،بعنوان" :استخدام الصور الجوية
وصور مواقع التواصل االجتماعي لزيادة اإلحصاءات الرسمية".

3

https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainabledevelopment-goals

13

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

أشارت هذه املداخلة إلى أن التصوير الجوي استخدم على نطاق واسيع عنيد حيدو كيوار طبيعيية ووطنيية
ملس يياعدة الس ييلطات عل ييى اتخ ييات خط ييوات عاجل يية إليص ييال الغ ييذاء واألدوي يية والخ ييدمات الض ييرورية األخ ييرا إل ييى
ا
ا
موقييع الكارثيية .وتعتبيير اإلدارة الجيييدة أم يرا وييروريا لتمكييين املنقييذين واملسييعفين ميين العمييل بكفيياءة وفاعلييية،
هذا عالوة على أن الصور الفوتوغرافية ملا قبل الكارثة وما بعدها تساعد على تقييم الضرر بسرعة.
وه ييذه التقني يية تس يياعد عل ييى نط يياق واس ييع ف ييي تتب ييع الحيوان ييات ف ييي الغاب ييات لتحدي ييد مواق ييع ال ييزالزل ،والحرائ ييق
الكبي ييرة ،واألعاص ييير ،والعواص ي

الثلجي يية ،والفيض ييانات ،والح ييواد  ،واالنفج ييارات ،والح ييواد الكيميائي يية،

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
الحضرية ،والكش

عن املستوطنات في الاحراء ،وما إلى تلك.

كمييا أكييد املتحييد علييى أهمييية اسييتخدام وسييائل التواصييل االجتميياعي (تييويتر ،وفيييس بييو  ،وواتييس ب ،الي )
عنييد حييدو الكييوار إلعييالم الجمهييور والسييلطات بالتفاصيييل فييي أسييرع وقييت .كمييا تكيير بعييا تقنيييات جمييع
وتحليل البيانات الضخمة.
 .6العرض الساد
ق ييدمت ه ييذا الع ييرض الس يييدة /نين ييدن أوكتافارولي ييا ش ييانتي م يين  ،SESRICبعن ييوان" :برن ييامج مرك ييز األبح ييا
اإلحصي ييائية واالقتصي ييادية واالجتماعي ي يية والتي ييدريب لل ي ييدول االسي ييالمية ( )StatCaBلبن ي يياء القي ييدرات اإلحص ي ييائية
ألجهزة اإلحصاء الوطنية في دول من مة التعاون اإلسالمي".
تطيرق العييرض إلييى أن مركييز األبحييا اإلحصييائية واالقتصيادية واالجتماعييية والتييدريب للييدول اإلسييالمية (مركييز
أنقرة) يقوم بدور مهم في تعزيز وتحسين الن م اإلحصائية الوطنية في بلدان من مة امليؤتمر اإلسيالمي بهيدف
إنت ي يياال إحصي ي يياءات وطنيي ي يية عاليي ي يية الجي ي ييودة ،بغيي ي يية مس ي يياعدة واو ي ييىي السياسي ي ييات علي ي ييى صي ي ييياغة سياسي ي ييات
واستراتيجيات وطنية أفضيل .وفيي هيذا السيياق ،اسياهم املركيز بشيكل كبيير فيي تعزييز القيدرات التقنيية لألجهيزة
اإلحصيائية الوطنييية فيي البلييدان األعضياء ،ولهييذا الغييرض ،يقيوم املركييز بتنفييذ مبييادرة رئيسيية لتطييوير املهييارات
اإلحص ييائية بعن ييوان "برن ييامج بن يياء الق ييدرات اإلحص ييائية ملن م يية التع يياون اإلس ييالمي ( .")StatCaBحي ييث يح يياول
برنييامج  StatCaBالتييابع ملن ميية التعيياون اإلسييالمي تحديييد االحتياجييات والقييدرات اإلحصييائية ألجهييزة اإلحصيياء
الوطنية ،و سهل تبادل الخبراء والخبرات بين بلدان من مة التعاون اإلسالمي.
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ا
ومن ييذ الب ييدء بي يأول نش يياط للبرن ييامج امل ييذكور ف ييي ع ييام  ،2007ن ييم مرك ييز أنق ييرة  329برنامجي يا لبن يياء القي ييدرات
اإلحصائية ،من  219دورة إحصائية قصيرة األجل ،و  57ورشة عمل دولية ،و  32زيارة دراسية ،و  14مهمة
فني يية ،و  7دورات للجن يية اإلحص ييائية للبل ييدان اإلس ييالمية ،بمش يياركة خبي يراء و مس ييؤولين رفيىي يي املس ييتوا م يين
األجهيزة اإلحصيائية الوطنيية ،وغيرهيا ميين دول من مية امليؤتمر اإلسيالمي .كمييا ون يم املركيز  8ورش عميل لبنيياء
ا
القدرات في دولة قطر ،واستفاد من حضور  15اجتماعا وورشة عمل .وكان التركيز في تلك عليى اإلحصياءات
السياحية ،وتحليل البيانات اإلحصائية ،وإحصاءات اليدخل واالسيتهال  ،وتعيداد السيكان واملسياكن ،ومسيح
الق ي ي ييوا العامل ي ي يية ،وإحص ي ي يياءات العلي ي ييوم والتكنولوجيي ي ييا واالبتك ي ييار ،وتص ي ييميم قواع ي ي ييد البيان ي ييات اإلحصي ي ييائية،
والحسييابات القومي يية ،وس ييجالت األعم ييال وإحص يياءات البيئ يية ،وإحص يياءات التموي ييل ،واإلحص يياءات الا ييحية،
وغيرها.
وفيم ييا يتعل ييق باألولوي ييات املخصص يية أله ييداف أجن ييدة التنمي يية املس ييتدامة  ،2030أف ييادت العدي ييد م يين ال ييدول
األعضاء (أك ر من النص ) في من مة التعاون اإلسالمي أن أهداف التنمية تات األولوية العالية ي ما يلي:
 الهدف األول :القضاء على الفقر.
 الهدف الثاني :ال جوع في مجتمعاتها.
 الهدف الثالث :صحة جيدة ورفاهية.
 الهدف الرابع :تعليم عال الجودة.
 الهدف الخامس :املساواة بين الجلسين.
 الهدف الثامن :العمل الالئق والنمو االقتصادي.
 الهدف التاسع :الصناعة واالبتكار والبلية التحتية.
 الهدف الثالث عشر :التغير املناخي.
 .7العرض السابع
قي ييدمت هي ييذا العي ييرض السي يييدة /ماريي ييا ليتيزيي ييا رو ي ييمي مي يين املعهي ييد الي ييوطني اإليطي ييالي لإلحص ي ياء  ،Istatبعني ييوان:
"النموتال االستراتيتي لتطور بلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء".
ترك ييز ع ييرض الس يييدة ماري ييا عل ييى تجرب يية املعه ييد ال ييوطني لإلحص يياء ف ييي إيطالي ييا باللس ييبة للنم ييوتال االس ييتراتيتي
املسييتخدم فييي تطييور هيكييل تكنولوجيييا املعلومييات واالتصيياالت فييي إيطاليييا ،وكييان الهييدف ميين تلييك هييو تحسييين
جودة املعلومات والخدمات اإلحصائية .وتناول العرض أهم النقاط التالية:
 تحسين وتحديث كفاءة وجودة عمليات اإلنتاال.

15

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

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

 دمج البيانات من مؤسسات ومصادر مختلفة.
 إعادة تصميم الهيكل التن ي ي للمؤسسة ،وتطبيق لية إدارة شفافة ومستقرة.
 تم اقتراح هيكل تن ي ي جديد يتوافق مع األهداف الجديدة.
 تطوير طرق جديدة لجمع البيانات ونشرها.
 اعتماد ن ام السحابة ،وومان أمن عملية جمع البيانات باستخدام ن ام  VDIsلتوصيل البيانات
ا
بالشبكة ،علما بأن ن ام السحابة اساعد العامة على نشير التطبييق فيي دقيائق ،ويتطليب إدارة بليية
تحتي يية منخفض يية املس ييتوا ،و س ي اييهل التعام ييل م ييع البيان ييات ،و س يياعد عل ييى تقلي ييل ش ييبكات منطق يية
التخزين ( )SANوالتخزين املرفق بالشبكة (.)NAS
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اليوم الثاني :األربعاء 26 ،سبتمبر 2018
اليوم الثاني :األربعاء 26 ،سبتمبر 2018
الجلس ة ةةة الثالث ة ةةة :ت ة ةةر ه ة ة الجلس ة ةةة الس ة ةةيد /س ة ةةعود الش ة ةةمر  ،نائ ة ة م ة ةةدير دارع التع ة ةةدادات واملس ة ةةوح
عروض:س ة ةةعود الش ة ةةمر  ،نائ ة ة م ة ةةدير دارع التع ة ةةدادات واملس ة ةةوح
ممسةالس ة ةةيد/
الجلس ة ةةة
اإلحصائية .ه ة ة
واألساليةة الثالث ة ةةة :ت ة ةةر
الجلس ة ة
وتكونت من

واألسالي اإلحصائية .وتكونت من ممسة عروض:
 .1العرض األول
 .1العرض األول
قدم هذا العرض السيد /نايلز جوليان بلوغ من هيئة اإلحصاء الدنماركية ،بعنوان" :كيفية تن يم العمل في
بلوغ" .من هيئة اإلحصاء الدنماركية ،بعنوان" :كيفية تن يم العمل في
جوليان
السيد /نايلز
هذا العرض
قدم
الرسمية
اإلحصاءات
الضخمة في
البيانات

البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية".
أش ييار مقي ييدم العي ييرض إلي ييى أن هني ييا طريقت ييان للتعي ييرف أو التعم ييق بش ييكل أكبي يير ف ييي فه ييم اس ييتخدام البياني ييات
وهما:يان للتعي ييرف أو التعم ييق بش ييكل أكبي يير ف ييي فه ييم اس ييتخدام البياني ييات
الرسمية؛ أالطريقت ي
اإلحصاءاتيى أن هني ييا
يدم العي ييرض إلي ي
أش ييار مقي
الضخمةي في

الضخمة في اإلحصاءات الرسمية؛ أال وهما:
 .1طريقة مجموعة العمل العاملية التابعة لألمم املتحدع :قامت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة
املتحدة
اإلحصائية لألمم
اللجنة
بالبياناتاملتحدع:
التابعة لألمم
مجموعة العمل
بتشكيلمجموعة
 .1طريقة
عام
الرسمية في
اإلحصاءات
قامتراض
الضخمة ألغ
العاملية املعنية
العمل العاملية
عام
الرسمية في
ألغراض
بالبيانات فيالضخمة
العاملية املعنية
مجموعة
الجديدة
اإلحصاءات البيانات
مصادر وتقنيات
استخدام
والتحديات الكامنة
العمل املزايا
استكشاف
بتشكيلبهدف
2014
الجديدة
وتقنيات
ويتجلىمصادر
استخدام
الكامنة في
والتحديات
ومؤشاملرزايا
استكشاف
2014
البياناتفي معالجة
املجموعة
هدف هذه
املستدامة.
التنمية
ات أهداف
بهدفالرسمية
لإلحصاءات
معالجة
املجموعة في
هدف هذه
أهداف التنمية
ومؤشرات
الرسمية
لإلحصاءات
والخصوصية
والتشر عات
ويتجلىالبيانات
املستدامة.ل إلى
والتكنولوجيا والوصو
والجودة
باملنهجية
املتعلقة
القضايا
والوصول
والخصوصية
البيانات
والجودة
القضايا املتعلقة
عاتاملعلومات على
والتشر من
على مزيد
يمكنإلىاالطالع
والتكنولوجياالعائد.
التكلفة مقابل
باملنهجيةتحليل
والتمويل وتقديم
واإلدارة
مقابل العائد .يمكن االطالع على مزيد من املعلومات على
والتمويل وتقديم تحليل التكلفة
واإلدا
https://unstats.un.org/bigdata/
املوقعرةالتالي:
املوقع التاليhttps://unstats.un.org/bigdata/ :
ق
ل
وقد قامت مجموعة العمل العاملية التابعة لألمم املتحدة بتشكيل فر عمل لتناو املواويع التالية:
وقد قامت مجموعة العمل العاملية التابعة لألمم املتحدة بتشكيل فرق عمل لتناول املواويع التالية:
 الوصول والشراكات.
البياناتل والشر
 الوصو
اكات.وأهداف التنمية املستدامة.
الضخمة
وأهداف التنمية املستدامة.
الضخمة
الجوال.
البياناتالهات
 بيانات





األقمار الجوال.
بيانات الهات
صور
الصناعية والبيانات الجغرافية املكانية.
صور
والبيانات الجغرافية املكانية.
الصناعية
بياناتاألقمار
الضوئية.
املاسحات
الضوئية.
املاسحات
بيانات
االجتماعي.
التواصل
بيانات مواقع

االجتماعي.
بياناتيبمواقع
القدرات.
التواصلات وبناء
وصقل املهار
التدر
ا
ات.
استراتيجيتكوصقل
 .2بناء  التدريب
وبناء القدر
املهار
ات املكتس ة :استنادا إلى الخبرات التي اكتسبتها الدول
الخبر
علات سا
الخاصة
ا
اتيجيةل
اكتسبتهار الدو
اإلحصائيةالخبرات
جهزةاستنادا إلى
املكتساأل ة:
يلبغيرات
الضخمة ،الخب
البياناتعل سا
استخدامالخاصة
استراتيجيتك
 .2بناء
التي بناء است
الوطنية في
أن تبدأ
بخصوص
اإلحصائية ا
اتيجية
هيئةاستر
أصدرفيتبناء
الوطنية
اإلحصاءاتجهزة
في أن تبدأ األ
يلبغي
الضخمة،
البيانات
استخدام
بخصوص
اإلحصاء
فمؤخرا،
الرسمية.
الضخمة
البيانات
الستخدام
للتنفيذ
قابلة
ا
للتنفيذ.اإلحصاء
وقابلةت هيئة
فمؤخرا،
الرسمية.
الضخمة في
للتنفيذ
قابلة
بسيطةأصدر
اتيجية
اإلحصاءاتي استر
 ،2020-2018و
البياناتالضخمة
الستخدامالبيانات
استراتيجية
الدنماركية
الدنماركية استراتيجية البيانات الضخمة  ،2020-2018و ي استراتيجية بسيطة وقابلة للتنفيذ.
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بعض الخبرات التي اكتس تها هيئة اإلحصاء الدنماركية عند التعامل مع ال يانات الضخمة :تتمتع
هيئة اإلحصاء الدنماركية بخبرة واسعة في مجال استخدام البيانات الضخمة .وفيما يلي بعا األمثلة
التي يمكن الرجوع إلاها:
 بيانات الرمز الشريطي :اعد استخدام بيانات الرمز الشريطي كمدخل رئيس ملؤشر أسعار
املستهلك أحد األمثلة على استخدام البيانات الضخمة في إنتاال اإلحصاءات.
 بيانةةات الن ةةام ا ةةي لتحديةةد ال ويةةة :إشييعارات رقمييية حييول مواقييع السييفن ف يي املييياه الدنماركييية.
يمك ي يين أن تك ي ييون بيان ي ييات الن ي ييام اآلل ي ييي لتحدي ي ييد الهوي ي يية أح ي ييد املص ي ييادر التكميلي ي يية لبيان ي ييات حرك ي يية
املسييافرين والعبييارات ،وتسييتخدم كأحييد مييدخالت الحسييابات الوطنييية الخضيراء (املعنييية بانبعاثييات
ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين) واإلحصاءات السياحية.
 بيانة ةةات الع ة ةدادات الك ربائية ةةة  /ال كية ةةة :بحلي ييول عي ييام  ،2020يجي ييب أن تكي ييون جميي ييع العي ييدادات
الكهربائي يية ف ييي ال ييدنمار (وب ييايي دول االتح يياد األوروب ييي) ع ييدادات تكي يية تنق ييل اس ييتهال الكهرب يياء إل ييى
ا
امل ييورد ك ييل  15دقيق يية ،وب ييذلك يمك يين أن تك ييون بيان ييات الع ييدادات الكهربائي يية الذكي يية مص ييدرا خ يير
للبيانات الخاصة بإحصاءات اإلسكان الرسمية.
 مسح مواقع الوي (جمع واستخالص ال يانات م اشرع من اإلنترنت) :يتم استخدام تقنية
مسح مواقع الويب بشكل أسا مي كأحد مصادر بيانات ومان الجودة عندما تأتي البيانات
األساسية من مصدر خر.
 بيانات بطاقة الدفع (تتضمن معامالت الدفع التي تتم باستخدام ج زع الصراف ا ي ،و عبر
اإلنترنت) :من األهداف الرئيسية لوصول هيئة اإلحصاء الدنماركية إلى بيانات بطاقات الدفع
تحسين جانب الخصم في بند السفر على مستوا ميزان املدفوعات.
 بيانات ج زع االستشعار :يمكن استقراء اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالنقل والزراعة من
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
ا
وجاهزا
الكبيرة .وبصورة خاصة ،إتا كان مجال معين من البيانات املعتمدة على البيانات الضخمة ناضجا
من الناحية العملية لللشر أو التوز ع ،فإن استدعي التعاون بين كافة األقسام اإلحصائية واملنهجية
وتكنولوجيا املعلومات ،مع التركيز على كفاءات تكنولوجيا املعلومات ،وكذلك كفاءات األقسام اإلحصائية
لتفسير البيانات من مصادر البيانات الضخمة.
وجدير بالذكر أن هيئة اإلحصاء الدنماركية تستخدم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات التالية :لغة ر (،)R
ون ام أوراكل ،ون ام التحليل اإلحصائي ( ،)SASوتطبيق بايثون ( )Pythonلجمع البيانات وتحليلها ،ثم
إصدار اإلحصاءات الرسمية.
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يجب أن يكون لدا الهيئات اإلحصائية الوطنية تشر ع يلزم املؤسسات الخاصة (مالكي البيانات) بتقديم
البيانات الضخمة إلى مكاتب اإلحصاء الوطنية لتحقيق الغرض اإلحصائي .وفي هذا الصدد ،تمتلك هيئة
اإلحصاء الدنماركية ثال خيارات )1( .استصدار التشر عات على املستوا الوطني ،أو ( )2استصدار تشر ع
من االتحاد األوروبي ينطبق على جميع الدول األعضاء ،أو ( )3إيجاد مزيج من هذين الخيارين.
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
الدنماركية إلى التعاون مع مايكروسوفت الدنمار الستخدام البيانات الضخمة ،عالوة على التعاون مع
مايكروسوفت سياتل .باإلوافة إلى تلك ،فإن هيئة اإلحصاء الدنماركية على اتصال مع املؤسسات
التجارية (اتحاد الصناعة الدنماركي وغرفة التجارة الدنماركية) حول البيانات الضخمة ،بجانب اتصالها مع
األكاديميين ،والجامعة التقنية الدنماركية ،وجامعة كوبنهاغن لتكنولوجيا املعلومات إلنشاء برنامج ماجستير
في علوم البيانات ،وجامعة كوبنهاغن لبرنامج بكالوريوس العلوم.
وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب اإلحصاء األوروبي قد تعاون مع هيئة اإلحصاء الدنماركية الختبار اإلمكانات
املتوفرة على مستوا االتحاد األوروبي للوصول إلى البيانات الضخمة بهدف إنتاال اإلحصاءات الرسمية .كما
ا
اعمل مكتب اإلحصاء األوروبي أيضا في هذا املجال بكفاءة بالغة من خالل تقديم العديد من الدورات
التدريبية على أدوات البيانات ،و ي دورات مفيدة في تن يم وتحليل البيانات الضخمة .ومن املستحسن أن
تتعاون جميع الهيئات اإلحصائية الوطنية مع املن مات الدولية إلنتاال اإلحصاءات الرسمية.
إن مشار ع البيانات الضخمة تتطلب توافر موارد متعددة املهارات ،بما فاها موارد اإلحصاء وتكنولوجيا
املعلومات .وبالتالي ،هنا حاجة ماسة ملبادرات اإلدارة في هذا الصدد لتطوير املشار ع ومصادر التمويل
ملجال العلوم الناشئة.
 .2العرض الثاني
قي ييدم هي ييذا العي ييرض السي يييد /محمي ييد عفاني يية مي يين شي ييركة مايكروس ي ييوفت قطي يير ،بعني ييوان "الي ييذكاء االص ي ييطناعي
والبيانات الضخمة في حياتنا اليومية" ،حيث تركز العرض على ما يلي:
 رقمني ية املعلوم ييات ،وأهمي يية تل ييك ف ييي تغذي يية البيان ييات الض ييخمة ملس يياعدة الجه ييات الحكومي يية علي ييى
تحسين األداء والخدمات.
املجاالت.

 استخدام منصات البيانات الضخمة للتلبؤ باملتطلبات املستقبلية في مختل
ا
 كيفي ي يية انش ي يياء م ي ييدن أك ي يير أمان ي يا وكف ي يياءة عي يين طري ي ييق تحويي ييل البني ييى األساسي ييية واملب ي يياني والخ ي ييدمات
باستخدام حلول إنترنت األشياء ).(IoT
 برنييامج مايكروسييوفت لعلييم البيانييات ملييوظفي الييوزارات و الهيئييات الحكومييية فييي دوليية قطيير ،واملقييرر
انطالق في شهر نوفمبر القادم.
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 برنامج  PowerBIمن مايكروسوفت لذكاء األعمال ،وكيفية تحويل البيانات من مصادر مختلفة إلى
معلومات مفيدة ،باإلوافة الى إتاحة استخدام لغات  Pythonو .R
 توفر أكاديمية مايكروسوفت افتراوية تعلم استخدام أدوات جديدة عن الذكاء االصطناعي.
 .3العرض الثالث
ق ييدم ه ييذا الع ييرض ال ييدكتور /إس ييماعيل ل يب ييد م يين اإلس ييكوا ،بعن ييوان" :رص ييد وإب ييالغ مؤش يرات اله ييدف رق ييم 11
واملؤش يرات تات الص ييلة "جع ييل امل ييدن واملس ييتوطنات/التجمعات البش ييرية ش يياملة للجمي ييع و من يية وق ييادرة عل ييى
الصمود ومستدامة" في بلدان عربية :التحديات والفرص".
يركز العرض على مدا توافر بيانات الهدف رقم  11من أجندة التنمية املستدامة  2030ومؤشرات
ا
ا
التجمعات البشرية تات الصلة في اثنى عشر بلدا عربيا .كما يتضمن التحديات والفرص املتاحة أمام تلك
البلدان لضمان رصد واإلبالغ عن مؤشرات التجمعات البشرية تات الصلة .هذا ،وترتكز معطيات هذا
العرض على بيانات تم استيفامها من خالل إرسال استبيان يتضمن مواويع حول توافر مؤشرات
التجمعات البشرية التي تندرال تحت اإلطار األول والثاني ،وكذلك التحديات التي تواج بلدان اإلسكوا في
إنتاال تلك املؤشرات ،وتم استيفاء االستبيان وإرسال إلى اإلسكوا من إثنى عشر بلدا ي :األردن ،والبحرين،
وتونس ،والسودان ،وسوريا ،والعراق ،وفلسطين ،وقطر ،والكويت ،ومصر ،واملغرب ،واليمن خالل الفترة
ما بين شهري ابريل ومايو .2018
وقد أشارت نتائج االستبيان إلى تفاوت في املؤشرات وتواترها حسب السنوات ومصدرها ،حيث أفادت
مع م البلدان أنها تجمع املؤشر الخاص بالتجمعات العشوائية ،لكنها تتفاوت من حيث دورية ومصدر
البيانات ،بينما أفاد ثلث البلدان التي أجابت على االستبيان بأنها تجمع مؤشرات حول استخدام األراضمي
وحول السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة ،بحسب العمر والجلس واألشخاص توي
اإلعاقة .وبخصوص التعاون بين منتتي املؤشرات تات الصلة ،أفاد ثلثا البلدان أن هنا تعاون بين منتتي
البيانات في البلد ،ويوجد لجان تلسيق بدرجات متفاوتة حول تجميع املؤشرات املذكورة.
هذا ،وتواج البلدان املذكورة تحديات فنية تتمثل في نقص الخبرة باستخدام ن م املعلومات الجغرافية،
ا
ا
ا
والنقص في املوارد املالية إلجراء املسوح اإلحصائية دوريا ،علما بأن هنالك فرصا جيدة للوصول إلى
البيانات من مصادر السجالت اإلدارية.
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.4العرض الرابع
ق ييدم ه ييذا الع ييرض الس يييد /س ييعود مط يير الش ييمري م يين وزارة التخط يييت التنم ييوي واإلحص يياء ف ييي دول يية قط يير،
بعنوان" :االبتكار في منهجية تعداد السكان واملساكن  2020في دولة قطر".
وقد أشار إلى أن استخدام التكنولوجيا في إجراء تعداد السكان واملساكن في دولة قطر عام  2020ل أثر
بالغ األهمية في تنفيذ عدة مهام خاصة باألعمال التحضيرية ،ودراسة املخاطر ،وتوقع الصعوبات التي قد
تحد  ،وووع الخطت ملعالجتها في وقت مبكر لضمان تنفيذ التعداد حسب الجدول الزمني ،وأن االبتكار
في منهجية التعداد ال يقتصر على البلية التكنولوجية فقت ،بل البحث املستمر عن مصادر جديدة
للبيانات ،واالستغالل األمثل للسجالت االدارية .ولهذا يركز تعداد  2020بشكل رئي مي على إنشاء ربت
إلكتروني شامل لجميع السجالت اإلدارية بالدوائر الحكومية املختلفة بالدولة من خالل اكتمال ترابت
وتكامل البيانات في السجالت اإلدارية بتلك الدوائر .وعلي تم إنجاز ما يلي:





إنشاء مركز اتصال لجمع البيانات.
التحول إلى منهجية جديدة تعتمد على مصادر جديدة للبيانات.
إصدار مرسوم من مجلس الوزراء لتنفيذ الطريقة الجديدة في التعداد.
عقد العديد من االجتماعات التشاورية مع الجهات املعنية إلدماال احتياجاتها.

 وو ييع دلي ييل ش ييامل ملختل ي
جمع املعلومات.

املجموع ييات الفرعي يية ،وتوز ع ي عل ييى املجموع ييات املعني يية ملس يياعدتها ف ييي

ا
 تعتب يير املحاف يية عل ييى خصوص ييية البيان ييات أمي يرا ب ييالغ األهمي يية ،م ييع و ييرورة قي ييام جمي ييع املش يياركين
واملجموعات باملساعدة.
 املرحلة النهائية في تصميم الن ام – ن ام ملسق ألجهزة االستشعار اإللكترونية.
 االتساع والشمولية.
 الروابت بين مختل املصادر ،ومعالجة جميع الثغرات في عملية جمع البيانات.
 .5العرض الخام
قييدم هييذا العييرض ال يدكتور /أحمييد حسييين ميين وزارة التخطيييت التنمييوي واإلحصيياء فييي دوليية قطيير ،بعنييوان:
"تعزيز وظيفة االتصال في الن ام اإلحصائي الوطني".
تناول العرض أهمية وقيمة اإلحصاءات الرسمية ومخرجاتها في التخطيت للتنمية ،ورصد التقدم الذي
تحرزه في تحقيق أهداف التنمية الوطنية .كما أكد العرض على ورورة أن تكون عملية التواصل في جوهر
عملية إنتاال البيانات اإلحصائية وفقأ للنموتال العام إلجراءات العمل اإلحصائية
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) . Generic Statistical Business Process Model (GSBPMوعملية التواصل بالبيانات ي عبارة عن
) . Generic Statistical Business Process Model (GSBPMوعملية التواصل بالبيانات ي عبارة عن
استخدام تقنيات الحوسبة واالتصاالت لنقل البيانات من مكان إلى خر .ويتيس التواصل نقل البيانات
استخدام تقنيات الحوسبة واالتصاالت لنقل البيانات من مكان إلى خر .ويتيس التواصل نقل البيانات
اإللكترونية أو الرقمية بين نقطتين أو أك ر ،بغا الن ر عن املوقع الجغرافي أو الوسائت التكنولوجية أو
اإللكترونية أو الرقمية بين نقطتين أو أك ر ،بغا الن ر عن املوقع الجغرافي أو الوسائت التكنولوجية أو
محتويات البيانات ،ويرتكز معنى تواصل البيانات اإلحصائية على فهم احتياجات الجهات املعنية الرئيسية،
محتويات البيانات ،ويرتكز معنى تواصل البيانات اإلحصائية على فهم احتياجات الجهات املعنية الرئيسية،
وعلى زيادة الوعي لدا املجتمعات الحديثة وصانىي السياسات ،وعلى االستباقية في إيصال البيانات
وعلى زيادة الوعي لدا املجتمعات الحديثة وصانىي السياسات ،وعلى االستباقية في إيصال البيانات
للمستخدمين والعرض التفاعلي لها ،وعلى ورورة تطوير املنتجات اإلحصائية لزيادة التبصر .كما وتناول
للمستخدمين والعرض التفاعلي لها ،وعلى ورورة تطوير املنتجات اإلحصائية لزيادة التبصر .كما وتناول
العرض أهم قنوات التواصل الرقمية التالية:
العرض أهم قنوات التواصل الرقمية التالية:
َ
اللسي ي ي ي ي ي ي اإللكتروني ي ي ي ي ي ييي للرس ي ي ي ي ي ييوم البيانيي ي ي ي ي ي يية
 مواقع اإلنترنت املتخصصة.
َ 
 اللسي ي ي ي ي ي ي اإللكتروني ي ي ي ي ي ييي للرس ي ي ي ي ي ييوم البيانيي ي ي ي ي ي يية
 مواقع اإلنترنت املتخصصة.
َ اإلحصائية.
املتخصصة.يالم ،والوثائقيييات عيين
اإلنترنتيديو ،واألفي
ياطع الفيي
■ مقي
مواقع
اإللكتروني للرسوم البيانية اإلحصائية.
■النسخ
اإلحصائية.
 مقيياطع الفيييديو ،واألفييالم ،والوثائقيييات عيين
والوثائقيات عن البيانات
الفيديو،
■مقاطع
اإللكترونية.
الترجمة اآللية
خدمات
واألفالم(،يوتيوب).
اإلحصائية
البيانات
اإللكترونية.
الترجمة اآللية
■خدمات
اإللكترونية.
الترجمة اآللية
خدمات
اإلحصائية (يوتيوب).
البيانات
اإلحصائية (يوتيوب).
والقابلة للبحث
البيانات
قواعد
 األجهي ي ي ي ييزة اللوحيي ي ي ي يية ،والهواتي ي ي ي ي الذكيي ي ي ي يية،
التفاعلية للبحث
التفاعلية والقابلة
البيانات
■قواعد
الذكية،ي واألجهزة
اللوحية،
 قواعد البيانات التفاعلية والقابلة للبحث
الذكيي ي ي ي يية،
والهواتفوالهواتي ي ي ي
اللوحيي ي ي ي يية،
األجهزة ي ييزة
■ األجهي ي ي
) - (APIتبيادل
التطبيقات
برمجة
واجهة
بناء

.
املحمولة
واألجهزة
■بناء واجهة برمجة التطبيقات ( - )APIتبادل
املحمولة.
برمجة التطبيقات ) - (APIتبيادل
واجهة
بناء

.
املحمولة
واألجهزة
اإللكترونية.
البيانات
لكترونية.
البيانات اإل
املصورة.
واملعلومات
ديناميكي،
التصور ال
■ التصور
املصورة.
واملعلومات
الديناميكي،
اإلنترنت.لكترونية.
البيانات اإل
 التصور الديناميكي ،واملعلومات املصورة.
■ندوات عبر
اإلح في
اإلحصاءات
الرجوع
■ أدوات
 ندوات عبر اإلنترنت.
املواقع ف ييي
ص يياءات
الرج يإلىيوع إل ييى
لتضمينيمين
أدوات لتض ي
( ،)RSSوتدفق األخبار ،والبريد
الغني
■ملخص
اإلنترنت.
املوقععبر
ندوات
اإللكترونية .اإلحص يياءات ف ييي
والوسائطالرج ييوع إل ييى
الخارجيةلتض ييمين
 أدوات
املوقع الغني ) ،(RSSوتدفق األخبيار،
ملخص

.
اإللكترونية
والوسائت
جية
الخا
املواقع
ر
اإللكتروني املباشر.
املتحركة.
اإللكترونية والرسوم
 ملخص املوقع الغني ) ،(RSSوتدفق األخبيار،
اإللكترونية.
والوسائت
األلعاب الخارجية
■املواقع
والبريد اإللكتروني املباشر.
 األلعاب اإللكترونية والرسوم املتحركة.
والبريد اإللكتروني املباشر.
 األلعاب اإللكترونية والرسوم املتحركة.
وخلص العرض إلى التوصيات التالية:
وخلص العرض إلى التوصيات التالية:
 ورورة استغالل امليزة اللسبية لإلحصاءات الرسمية في عملية التواصل.
 ورورة استغالل امليزة اللسبية لإلحصاءات الرسمية في عملية التواصل.
 ووع املستخدمين في جوهر عملية إنتاال اإلحصاءات الرسمية.
 ووع املستخدمين في جوهر عملية إنتاال اإلحصاءات الرسمية.
 تصميم وهيكلة اإلحصاءات بما يتناسب مع الحياة اليومية.
 تصميم وهيكلة اإلحصاءات بما يتناسب مع الحياة اليومية.
 تعزيز االبتكار للمحاف ة على القيمة اللسبية لإلحصاءات الرسمية.
 تعزيز االبتكار للمحاف ة على القيمة اللسبية لإلحصاءات الرسمية.
 التعاون إلى أقصمى حد ممكن مع الشركاء االستراتيجيين.
 التعاون إلى أقصمى حد ممكن مع الشركاء االستراتيجيين.
واقترح العرض بعا األهداف االستراتيجية لعملية التواصل أهمها:
واقترح العرض بعا األهداف االستراتيجية لعملية التواصل أهمها:
 تعزيز العالمة املسجلة أو العالمة التجارية  Brand nameلإلحصاءات الرسمية.
 تعزيز العالمة املسجلة أو العالمة التجارية  Brand nameلإلحصاءات الرسمية.
 جعل اإلحصاءات الرسمية في متناول الجميع.
 جعل اإلحصاءات الرسمية في متناول الجميع.
 تطوير أن مة اتصاالت مستدامة بين الوزارة واألجهزة الحكومية والقطاع.
 تطوير أن مة اتصاالت مستدامة بين الوزارة واألجهزة الحكومية والقطاع.
 تطوير عدد من قنوات االتصال املختلفة للوصول إلى املستخدمين املستهدفين.
 تطوير عدد من قنوات االتصال املختلفة للوصول إلى املستخدمين املستهدفين.
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 مراقبيية االتجاهييات الدولييية فييي تواصييل اإلحصيياءات ميين أجييل تلبييية احتياجييات املسييتخدمين للتقييارير
الدولية.
ا
 تعزيز التواصل باإلحصاءات داخليا في الوزارة.
 تحسين معرفة املجتمع باإلحصاءات الرسمية ،واستخدام لها في االقتصاد واملجتميع وعليى صيعيد
البيئة.
 تطوير خطة عمل للتواصل.

ا
 تط ييوير إط ييار للرص يد والتقي يييم ) (M &Eاس ييتنادا إل ييى املؤش يرات الرئيس ييية لقي يياس التق ييدم ف ييي عملي يية
التواصل.
الجلسة الرابعة (مجموعات العمل) :تر

ه الجلسة الدكتور /حمد حسين م ير اإلحصاءات الرسمية،

هذه الجلسة ي عبارة عن تعليمات ملجموعات العمل ،حيث طلب من املشاركين االلتحاق بإحدا مجموعات
ا
العمل األربع ،وتلك وفقا الهتمام املشار وطبيعة عمل  ،كما طلب من أعضاء مجموعات العمل اختيار مسير
ا
ا
ألعمالها ومتحدثا باسمها ووابطا للوقت .وتم التأكيد كذلك على ورورة العمل بشكل تشاركي وديموقراطي
ا
لإلجابة على عدد من األسئلة أعدت خصيصا لكل مجموعة .وبعد االنتهاء من أعمال املجموعات ،عروت نتائج
أعمال املجموعات األربع ،وجاءت على الشكل التالي:
مجموعة العمل األو  :ال يانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية
األجوبة على األسئلة:
ا
 .1حاليا ،ال توجد خبرة لدا وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء في استخدام البيانات الضخمة في
اإلحصاءات الرسمية ،والسؤال املهم هو معرفة ما ي املشكلة التي يمكن التصدي لها باستخدام
البيانات الضخمة؟
 .2أوصمى أعضاء املجموعة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية للعمل اإلحصائي في الدولة ،وبالتالي صياغة
استراتيجية خاصة بالبيانات الضخمة.
 .3ورورة توفر دعم من الجهات العليا املعنية بغية استخدام البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية
ا
ا
واعتبارها مكونا اساسيا من مكونات االستراتيجية العامة للعمل اإلحصائي.
 .4من الضروري توفر تشر ع يمنس الصالحيات للعمل بالبيانات الضخمة ،بالتعاون مع شركات
التكنولوجيا واألوساط األكاديمية ومراكز البحو  ،وغيرهم من شركاء محتملين واضحين.
 .5إن استخدام البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية يصب في الصالح العام ،لذا من الضروري
اعتماد الشفافية بشأن كيفية التعامل مع بيانات األشخاص بطريقة منة ،وتوفير ن ام موثوق ألمن
املعلومات بالدولة.
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 .6اعتبار وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء في صدارة األجهزة الوطنية املعنية بتلقي البيانات الضخمة
ا
ومعالجتها ونشرها وفقا لالحتياجات.
مجموعة العمل الثانية :التواصل مع املستخدمين والدعوع لإلحصاءات الرسمية
األجوبة على األسئلة:
اتفق املشاركون في مجموعة العمل الثانية على ورورة صياغة استراتيجية للتواصل بالبيانات الرسمية في
وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء ،على أن تتضمن ما يلي:
 وووح الهدف والرمية والرسالة ،ونشر املعرفة باإلحصاءات الرسمية وأهميتها للمجتمع باسيتخدام
العديييد ميين األدوات ،وتوفيرهييا للمسييتخدمين باسييتخدام الوسييائل االلكترونييية واإلعالنييية ،واإلجابيية
على االستبيانات بالسرعة املمكنة.
 تلبية االحتياجات اإلقليمية والوطنية والدولية من البيانات واإلحصاءات.


تحديد احتياجات الجهات املستخدمة للبيانات ،وإشراكها في املراحل األوليية لصيياغة اسيتراتيجية
التواصل ،بما فاها التمويل.

 تطوير منصة تفاعلية وموقع تكي للشر البيانات واملعلومات اإلحصائية.
 استخدام أحد البرمجيات والتطبيقات الحديثة ،وأتمت ) (Automationاإلجراءات اإلدارية.
 إعييداد منصيية للبيانييات سييهلة االسييتخدام تمكيين املسييتخدمين ميين الوصييل إلييى البيانييات واملؤش يرات
بسهولة و سر.
 تقي يييم االحتياج ييات املس ييتقبلية م يين البيان ييات ع يين طري ييق اس ييتطالعات الي يرأي ،وغيره ييا م يين وس ييائل
التواصل ،وبناء القدرات في مجال التواصل الرق ي واإللكتروني.
مجموعة ةةة العمة ةةل الثالثة ةةة :اإلحصة ةةاءات واملشؤشة ةةرات لة ةةدعم هة ةةداف التنمية ةةة املسة ةةتدامة  2030واسة ةةتراتيجية
التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022 – 2018
األجوبة على األسئلة:
بعد مداوالت أعضاء مجموعة العمل الثالثة ،تم التوصل إلى ما يلي:
 وج ييود فج ييوات ف ييي البيان ييات اإلحص ييائية املتعلق يية بأجن ييدة التنمي يية املس ييتدامة  ،2030واس ييتراتيجية
التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر .2022-2018
 وييع املعرفيية لييدا عييدد كبييير ميين املشيياركين باليييات إعييداد اسييتراتيجية التنمييية الوطنييية الثانييية
لدولة قطر  ،2022-2018وأجندة التنمية املستدامة  ،2030ورصد التقدم نحو تنفيذ أهدافها.
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توصيات مجموعة العمل:
 التحقق من جودة البيانات واملؤشرات بشكل دوري ،وإعداد التقارير الوطنية املتعلقة باألمر.
ا
 سييد الثغ يرات فييي البيانييات املطلوبيية ،والعمييل علييى جمعهييا ميين مصييادر مختلفيية .اعتمييادا علييى قائميية
املؤشرات املعتمدة من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة عام .2016
 إقامي يية ورش عمي ييل لشي ييرح البياني ييات التعريفيي يية املتعلقي يية باملؤش ي يرات املعتمي ييدة مي يين األمي ييم املتحي ييدة،
وتوفيرها للمستخدمين في الوزارات واألجهزة الحكومية وغيرها.
ا
 إعداد اإلسقاطات السكانية بشكل دوري ،ووفقا للعديد من املتغيرات املكانية.
 بن يياء قاع ييدة بيان ييات للمؤشي يرات الدولي يية ،والوطني يية املعتم ييدة وت ييوفير ه ييا للمس ييتخدمين عل ييى موق ييع
الوزارة.
 توفير البيانات حسب البلديات ،وبحسب املناطق الجغرافية ما أمكن.
 توفير بيانات املسوح اإلحصائية والبيانات الالزمة إلجراء البحو والتطوير على موقع الوزارة.
مجموعة العمل الرابعة :تكنولوجيا املعلومات واإلحصاءات الرسمية
أوصت مجموعة العمل الرابعة بضرورة العمل على صياغة استراتيجية لتكنولوجيا املعلومات في الوزارة،
على أن تتضمن ما يلي:
 املحاور الرئ سية املقترحة الستراتيجية ال يانات: جمع البيانات وتبادلها.
 التواصل بالبيانات.
 أمن البيانات وسريتها.
 رقمنة البيانات.
 إعداد هيكل حوكمة البيانات.
 التحديات دعم التوج االستراتيتي لتكنولوجيا املعلومات.
 محاتاة أهداف تكنولوجيا املعلومات /األعمال.
 مشاركة الجهات املعنية.
 ر املال البشر تمتع املوظفين بمهارات الذكاء الصناعي.
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 تمتع املوظفين بمهارات تحليل البيانات.
 وجود موظفين مؤهلين لدعم التطور التكنولوجي.
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نتائج استطالع ر املشاركين في عمال ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات
الرسمية في دولة قطر
ي
في الجلسة الختامية لورشة العمل ،تم استطالع اراء املشاركين بشأن تقييمهم ملخرجات الورشة ،وجاءت
النتائج كالتالي:
النتائج:
تييم تحليييل نتييائج تلييك االسييتطالع بواسييطة برنييامج الحييزم اإلحصييائية للعلييوم االنسييانية  ، SPSSوميين ثييم اسييتلباط
املؤش يرات االحصييائية التييي تعبيير عيين راء املشيياركين حيييال مختل ي فعاليييات الورشيية .وتييم تصييلي

اإلجابييات ال ييى

أربعة محاور يتعلق كل واحد منها بأحد الجوانب الخاصة بتن يم الورشة:
 املحور األول :التقييم العام لشكل ومحتوا الورشة.
 املحور الثاني :الفوائد الفنية التي تحققت.
 املحور الثالث :أساليب وأوعية نقل املعرفة بالورشة.
 املحور الرابع :اإلجراءات التن يمية واإلشرافية بالورشة.
ا
واعتمادا على طبيعة األسئلة تم تطبييق األطير اإلحصيائية املناسيبة لتحلييل البيانيات ،ومين خاللهيا تيم التوصيل إليى
ما يلي:
نس ة االستجابة:
ا
ا
ش ييار ف ييي ورش يية العم ييل امل ييذكورة أع يياله  125مش يياركا .وق ييام باس ييتيفاء اس ييتمارة االس ييتطالع  58مش يياركا ،وه ييم ف ييي
األغلب الذين اشتركوا في أعمال مجموعات العمل.

املشؤشرات اإلحصائية راء املستجي ين حول عناصر الجوان املختلدة للورشة
املحور األول :التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة:
شييمل هييذا املحييور تحليييل إلفييادات املسييتجيبين عيين أربعيية أسييئلة أو عناصيير تتعلييق بييبعا جوانييب التقييييم العييام
للورشة .ويوضح الجدول ( )1املؤشرات اإلحصائية التي تعبر عن رائهم حيال أي منها.
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جدول  :1املشؤشرات اإلحصائية راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة
جدول  :1املشؤشرات اإلحصائية راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة
جدول  :1املشؤشرات اإلحصائية راء املستجي ين حيال التقييم العام لشكل ومحتوى الورشة
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يدوا م
الورشيية،
جيدا)خي.يالل
(جيدية ميين
جة الفنيي
الفوائييد
التوويحييي(ية)2مييناملؤش
الجدوحليي (يث)2أبيوال
ويوضح
وبدر
الفوائييد الفنييية ميين خييالل الورشيية ،حيييث أبييدوا مسييتويات عالييية ميين الرويياء عيين تلييك العناصيير فاقييت ال ي ()%80
وبدرجة (جيد جيدا) .ويوضح الجدول ( )2والرسم التوويحي ( )2املؤشرات اإلحصائية التي تعبر عن تلك.
وبدرجة (جيد جيدا) .ويوضح الجدول ( )2والرسم التوويحي ( )2املؤشرات اإلحصائية التي تعبر عن تلك.
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التقرير الختامي :ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة
املستجيقطرين حيال الدوائد الدنية للورشة
جدول  :2املشؤشرات اإلحصائية راء

التقييم من حيث:

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

نس ة الرضا
()%

درجة الرضا

جيد جدا
نس ة84%
 1اتاحة املجال لتبادل املعلومات بين الخبراء اآلخرين املشاركين
الرضا
درجة
الرضا
التقييممنمنحيث:
التقييم
درجة الرضا ا
نسبة الرضا ()%
حيث:
جيد جدا
81%
 2اتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة
()%
جيد جدا
84%
 1اتاحة املجال لتبادل املعلومات بين الخبراء اآلخرين املشاركين
ا
جيد جدا
83%
املعلوماتبين
والتجارب فيما
اتاحة الخبر
 31تبادل
84%
املشاركيناآلخرين املشاركين
بين الخبراء
املجالاتلتبادل
ً
جيد جدا
81%
 2اتاحة الفرصة إلقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة
ا
جيد جدا
76%
املستقبل
للعمل في
الورشة باللسبة
االستفادة من
ً
81%83%
ومفيدة
جديدة
اتصاالتبينعمل
الفرصةاتإلقامة
 3 42اتاحة
جيد جدا
املشاركين
والتجارب فيما
تبادل الخبر
ا
ً
جيد جدا
83%76%
املشاركين
بالنسبة بين
الورشةرب فيما
منوالتجا
االستفادةات
 4 3تبادل الخبر
جيد جدا
املستقبل
للعمل في
ا
الورشةحول
الورشة
الدنيةفيمن
الدوائد
االستفادةراءمناملشاركين
رسم توضيحي  :2آ
جيد جدا
76%
املستقبل
للعمل
باللسبة
4
84%

رسم توضيحي  :2آراء املشاركين حول الدوائد الدنية من الورشة
84%

84%

82%
84%
80%
82%

81%

76%

76%
78%

76%

74%
76%

72%

83%

81%

78%
80%

72%
74%

83%

تبادل املعلومات بين
الخبراء.

تكوين اتصاالت عمل
جديدة .

اإلستفادة من الورشة
تبادل الخبرات
ا
للعمل مستقبال.
والتجارب مع املشاركين

اإلستفادة من الورشة
تبادل الخبرات
تبادل املعلومات بين تكوين اتصاالت عمل
ا
بالورشة:
الخبراء.و وعية نقل املعرفة
املحور الثالث :سالي
للعمل مستقبال.
والتجارب مع املشاركين
جديدة .

شييمل هييذا املحييور تحليييل إلفييادات املسييتجيبين عيين ثالثيية أسييئلة أو عناصيير تتعلييق بمسييتوا روييائهم عيين بعييا
املحور الثالث :سالي و وعية نقل املعرفة بالورشة:
جوانييب نقييل املعرفيية بورشيية العمييل .ويوضييح الجييدول ( )3املؤشيرات اإلحصييائية التييي تعبيير عيين رائهييم حيييال اثنييين
األ بهعييا
يائهميوحعيين
83بم
يداهلييق
عنابلصييغيرم تتع
مستوياتثالثي
يتجيبين عيين
ياداتأنهماملسي
حيثيل إلفي
يور ،تحليي
تلكييذا املحي
منيمل ه
شي
يداف
يبةويلوو
أوويا
يئلةالر
عاليةي أيةسيمين
أبدوا
يالحظ
العناصر
%سيبالليتوسا ر
املكتوبة.بورشيية العمييل .ويوضييح الجييدول ( )3املؤشيرات اإلحصييائية التييي تعبيير عيين رائهييم حيييال اثنييين
للمواداملعرفيية
80ني%يب نقييل
وجوا
من تلك العناصر ،حيث يالحظ أنهم أبدوا مستويات عاليية مين الرويا بليغ ميداه  %83باللسيبة لوويوح األهيداف
و %80للمواد املكتوبة.
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التقرير الختامي :ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

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

التقييممنمنحيث:
التقييم
حيث:
1
2

1

وضوح العروض التي قدمت

2

املواد املكتوبة التي قدمت

وووح العروض التي قدمت
املواد املكتوبة التي قدمت

نس ة الرضا ()%

درجة الرضا

83%

ا
جيد جدا

نسبة الرضا ()%
83%
80%

80%

درجة الرضا
ً
جيد جدا
ً
جيد جدا

ا
جيد جدا

وفي اطار تات املحور تم سؤال املستجيبين عن مدا نجاح مساعدة مداخالت الخبراء في تحديد أفكار واتجاهات
تتعليق بصييياغة اسيتراتيجيات مسييتقبلية ،حييث أفيياد  28اشيكلون حةةوا ي  %51مةةمهم باإليجةا و 2فقييت اشييكلون
حوا ي  %4بيالنفي بينميا عبير  25يشةكلون حةوا ي  %45,5مين املسيتجيبين بيأن تليك امليداخالت قيد سةاعدت جزئيةا
في تحديد أفكار واتجاهات لصياغة استراتيجيات مستقبلية.
املحور الرابع :اإلجراءات التن يمية واإلشرافية بالورشة:
شييمل هييذا املحييور تحليييل إلفييادات املسييتجيبين عيين ثالثيية أسييئلة أو عناصيير تتعلييق بمسييتوا روييائهم عيين بعييا
اإلجراءات التن يمية واإلشرافية التي واكبت تنفيذ ورشة العمل .ويوضح الجيدول ( )4املؤشيرات اإلحصيائية التيي
تعبر عن رائهم حيال أي من تلك العناصر.
جدول  :4املشؤشرات اإلحصائية راء املستجي ين حيال اإلجراءات التن يمية واإلشرافية

حيث:
التقييم
حيث:
من من
التقييم
1

1

الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماع

2

تنظيم الجلوس والقاعة

2

نس ة الرضا ()%

نسبة الرضا ()%
85%

درجة الرضا

درجة الرضا
ممتاز

الترتيبات التن يمية قبل وأثناء االجتماع

85%

ممتاز

تن يم الجلوس والقاعة

87%

ممتاز

87%

ممتاز

ا ا
كميا يالحيظ مين الجييدول أعياله فقيد أبييدا املشياركون ارتياحيا تامييا لعناصير التن ييم فاقةةت مسةتوى  %85وبدرجةةة

"ممتاز" وبخاصة عملية تن يم الجلو ()%87
وف ييي تات االط ييار ت ييم س ييؤال املس ييتجيبين ع يين امل ييدة املناس ييبة لتن يييم الورش يية ،حي ييث ف ةةاد  49يش ةةكلون ح ةةوا ي
 %87.5بةةأن مةةدع اليةةومين الحاليةةة اةةي املةةدع املناس ة ة بينمييا رأا  5ميينهم اشييكلون حةةوا  %8.9بييأنهم يفضييلون
بأن تكون املدع طول من تلك .ومن ناحية أخرا رأي  2فقت اشيكلون حةوا ي  %3.6بيأنهم يفضيلون بيأن تكةون
مدع الورشة قصر من ذلك .وفي الرسم التوويحي ( )3صورة أوضح لتلك التباينات.
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4%

9%

4%

9%

رسم توضيحي  :3آراء املشاركين حول مدع الورشة

مناسبة
أطول
أقصر
مناسبة
أطول

87%

أقصر

87%
املشاركة املستق لية:
فييي نهاييية االس ييتبيان ،تييم س ييؤال املشيياركين عم ييا إتا كييانوا سيشيياركون ف ييي مثييل ورش ية العمييل ه ييذه إتا أتيحييت له ييم
ا
فرصة املشاركة مستقبال ،وهو سؤال يعتبر بمثابة املقيا الحقيقي لجدوا تن يم مثل هذه الفعاليات .في هذا
ا
املستق لية:
مشاركا يشكل حو ي  %96.2بأنه سوف يشارك اتا أتيحت ل الفرصية مسيتقبال ،بينميا أشيار 2
املشاركةأفاد 51
اإلطار ،
ا
فقط يشكالن  %3.8بعدم املشاركة مستقبال ،وتلك كما في الرسم التوويحي ( )4التالي:
فييي نهاييية االس ييتبيان ،تييم س ييؤال املشيياركين عم ييا إتا كييانوا سيشيياركون ف ييي مثييل ورش ية العمييل ه ييذه إتا أتيحييت له ييم
ا
الحقيقي لجدوا تن يم مثل هذه الفعاليات .في هذا
املشاركةبمثابة
سؤال يعتبر
مستقبال،
وهو حول
املقيا الورشة
املستق لية في
املستجي ين
املشاركة :4آراء
فرصةتوضيحي
رسم
ا
اإلطار  ،أفاد  51مشاركا يشكل حو ي  %96.2بأنه سوف يشارك اتا أتيحت ل الفرصية مسيتقبال ،بينميا أشيار 2
ا
4%الرسم التوويحي ( )4التالي:
فقط يشكالن  %3.8بعدم املشاركة مستقبال ،وتلك كما في
نعم
ال

96%
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التقرير الختامي :ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر

مقترحات املشاركين لتطوير العمل اإلحصائي
 بن يياء الق ييدرات اإلحص ييائية ،بغي يية دع ييم أجن ييدة التنمي يية املس ييتدامة  2030واس ييتراتيجية التنمي يية الوطني يية
الثانية لدولة قطر 2022-2018
 بناء منصات للشر البيانات ،وتحديث موقع الوزارة بشكل دوري
 تعزيز التواصل الداخلي والخارجي بغية تعميم املعرفة بين منتتي ومستخدمي البيانات اإلحصائية
ا
 تحييديث الن ييام اإلحصييائي وفقييا ألحييد األسيياليب اإلحصييائية الدولييية ،املعتمييدة علييى املبيياد األساسييية
لإلحصاءات الرسمية
 تدريب اإلحصائيين على استخدام النموتال العام إلجراءات العمل اإلحصائية ()GSBPM
 تطوير استراتيجية للتواصل بالبيانات اإلحصائية ،واستخدام وسائت التواصل االجتماعي وغيرها
 العمل على إيجاد وحدات إحصائية في الوزارات واألجهزة الحكومية
 تعزيز بناء القدرات اإلحصائية في مجال تحليل البيانات واستخدامها
ي
 تفعيل الشراكة مع الجهات املزودة للبيانات وإيجاد االليات املؤسسية لذلك
 استخدام التطبيقات اإللكترونية املتقدمة في العمل اإلحصائي وتدريب العاملين على استخدامها
 استخدام التطبيقات املعتمدة على الذكاء االصطناعي ،واستخدام البيانات املصورة ) (Infographicفيي
التقرير

 اسيتخدام البيانيات الضيخمة كمصيدر مين مصيادر البيانيات الرسيمية ،والتأكييد عليى البيانيات اإلحصيائية
املكانية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها

قائمة بأسماء املشاركين
مقدمو العروض

1
2
3
4
5
6
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االسم
الدكتور /ألبرت هندريك كرويز
الدكتور /توم سميث
الفاولة /هيا عبدالرحمن املناعي
الدكتور /فيردا أوفلي
الفاولة /نندن أوكتافاروليا شانتي
الفاولة /ماريا ليتيزيا روتشمي
السيد /نيلز جوليان بلوغ

الج ة
هيئة اإلحصاء الهولندية
وزارة الاحة العامة في قطر
اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة
قطر للعمل االجتماعي
معهد قطر لبحو الحوسبة
مركز األبحا االحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول االسالمية ()SESRIC
املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء ()Istat
هيئة اإلحصاء الدنماركية

التقرير الختامي :ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر
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 اسيتخدام البيانيات الضيخمة كمصيدر مين مصيادر البيانيات الرسيمية ،والتأكييد عليى البيانيات اإلحصيائية
التقرير الختامي :ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر
وتحليلها ونشرها
املكانية في جمع البيانات

قائمة بأسماء املشاركين

العروضاملشاركين
مقدمو بأسماء
قائمة
االسم
مقدمو العروض
 1الدكتور /ألبرت هندريك كرويز
االسم
2
االسم
كرويز
هندريك
ويز
يك كر
ألبرتهند
ألبرت
سميثر
الدكتور/توم
 1 31الدكتور/
 2 2الدكتور /روبرتو برتوليني
عبدالرحمن املناعي
 4الفاولة /هيا
 3الدكتور /توم سميث
سميث
 3الدكتور /توم
فيردا أوفلي
عبدالرحمن املناعي
 4 5الفاضلة /هيا
أوكتافاروليااملناعي
عبدالرحمن
الدكتور/هيا
شانتي
نندن
 5 64الفاولة/
فيردا أوفلي
 6 5الدكتور /فيردا أوفلي
الفاضلة /نندن أوكتافاروليا شانتي
روتشميشانتي
أوكتافاروليا
نندن ليتيزيا
 76الفاولة /ماريا
 7الفاضلة /ماريا ليتيزيا روت�شي
بلوغ
السيد/نيلز
 8 8السيد/
جوليان بلوغ
نيلزجوليان
ليتيزيا روتشمي
محمديا
الفاولة
السيد //مار
محمدعفان
 9 79السيد/
عفانه
ُ
بلوغ
نيلز
 10 108السيد/
إسماعيل
الدكتور/
جوليانلل يّببدد
إسماعيل
الدكتور/
الشمري
سعودعفان
محمد
 11 119السيد/
ي
الشمر
السيد/سعود
حسين
 12الدكتور /أحمد ي

حسيند
إسماعيل لب
10
 12الدكتور /أحمد
 11السيد /سعود الشمري
 12الدكتور /أحمد حسين
االفتتاح ورؤساء الجلسات

علي الكواري
السيد/سلطان

الجلسات
االفتتاح ورؤساء

 السيد /ناصر صالح املهدي
الكواري
خليفةعلي
السيد/سلطان
أحمد العبيدلي
محمد
 النقيب/




السيد /ناصر
املهديي
صالح الشمر
سعود مطر
السيد/
حسين محمد أحمد العبيدلي
أحمد خليفة
النقيب/
د.
السيد /سعود مطر الشمري

 د .أحمد حسين
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الج ة
هيئة اإلحصاء الهولندية
الج ة
قطر
وزارة الاحة العامة في
الجهة
الهولندية
اإلحصاء
هيئة
الهولندية
اإلحصاء
هيئة
للمملكة املتحدة
الوطنية
اإلحصاءات
العامة في
الصحة
وز
قطرفي قطر
العامة
الاحة
قطرة
وزارةار
االجتماعي
للعمل
اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة
للمملكة املتحدة
الوطنيةالحوسبة
اإلحصاءات لبحو
للعملقطر
معهد
االجتماعي
قطر
االجتماعي
للعمل
قطر
االحصائية واالقتصادية واالجتماعية
بحا
األ
مركز
معهد قطرلبحوث الحوسبة
الحوسبة
لبحو
واالجتماعية
واالقتصادية
االحصائية
األبحاث
مركز
قطرللدول
)SESRIC
االسالمية (
معهدريب
والتد
()SESRIC
بحال االسالمية
للدو
واالقتصادية) واالجتماعية
االحصائية
والتدريباأل
مركز
لإلحصاء (Istat
اإليطالي
الوطني
املعهد
املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء ()Istat
للدول
االسالمية ()SESRIC
والتدريب
الدنماركية
اإلحصاء
هيئة
الدنماركية
اإلحصاء
هيئة
لإلحصاء ()Istat
اإليطالي
الوطني
املعهد
قطر قطر
مايكروسوفت
شركة
مايكروسوفت
شركة
اإلحصاء الدنماركية
هيئة
اإلسكوا
اإلسكوا
التخطيط التنموي
واإلحصاء
قطر
مايكروسوفت
التنموي
وز
واإلحصاء
شركةالتخطيت
وزارةارة
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
اإلسكواالتخطيت التنموي واإلحصاء
وزارة
وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء
وزارة التخطيت التنموي واإلحصاء
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املشاركون في ورشة العمل من الوزارات واألج زع الحكومية والجامعات ومراكز ال حوث ومن مات املجتمع
املدني
األمانة العامة ملجل الوزراء
 الفاولة /ريم محمد يوس البوعفرة الكواري
 السيد /علي عبدهللا املهندي

وزارع املالية
 الفاولة /أمينة سعد بوشااع
 السيد /غمدان قاسم أحمد

وزارع التعليم والتعليم العا ي
 السيد /الشربيني شويي السيد
 الفاولة /جواهر سعد املسيفري
 أ.د /.منصور على صالح
 الفاولة /منيرة محمد حمد املري
 الفاولة /نورة محسن صالح

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

وزارع الثقافة والرياضة
 الفاولة /بثينة أحمد علي حسن
 الفاولة /حص سامي محمد جاسم املناعي
 السيد /طارق رجب علي محمد
 الفاولة /فاطمة جابر سعيد الكعبي

وزارع املواصالت واالتصاالت
 الفاولة /فاطمة علي الشميري
 الفاولة /مريم راشد الكعبي
 الفاولة /نوف عبدهللا الكواري
Mr. Anjan Jinugu 

وزارع الخارجية
 الفاولة /منة يوس عبدالرحمن جاسم
املفتاح
 الفاولة /رووة علي املريخي
 الفاولة /وسمي عبدهللا محمد بداح الضيده

وزارع التخطيط التنمو واالحصاء
 السيد /أحمدو احمد
 الفاولة /العنود سعود العذبة
 السيد /املصطفى خاروفي
 الفاولة /حص املالكي
 الفاولة /حنين محمد املساعيد
 السيد /خالد الرويلي
 السيد /خالد الشافىي
 الفاولة /خلود املحمدي
 الفاولة /خلود محمد الجانحي
 الفاولة /ريما أبوسويد
 د .سعد خليل
 الفاولة /ظبية حسن القبي مي
 د .عبدالقادر لطرش

وزارع العدل
 السيد /عبدهللا أحمد
 الفاولة /هديل عبداللطي حسن محمد
الجابر
 الفاولة /كارولين أحمد الحبيب أحمد الليثي
وزارع األوقاف والششؤون اإلسالمية
 الفاولة /جواهر حمد محمد خالد املري
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 السيد /راشد سعد محمد مانع الكبي مي
 الفاولة /نور عبد الرحمن غانم الغانم
املعاويد
 الشيخة /وضح بلت عبدهللا بن حسن ال ثاني







وزارع االقتصاد والتجارع
 الشيخ /عبدالعزيز ل ثاني
 السيد /علي ماجد الهاش ي
وزارع الداملية
 السيد /فهد محمد الهاجري
وزارع التنمية اإلدارية والعمل والششؤون االجتماعية
 الفاولة /أعياد امان سعد السليطي
 الفاولة /إيمان محمد علي مال هللا العي مى
وزارع الطاقة والصناعة
 السيد /صالح محمد ط
 الفاولة /فاطمة حميد العامري















هيئة متاحف قطر
 الفاولة /كنزة زيار
Ms. Mariel Balagtas Cunanan 
مصرف قطر املركز
 السيد /ناي
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الشمري



السيد /علي سالم هدف العذبة
د .عي مى جمع احمد ابراهيم
الفاولة /فاطمة البوعينين
الفاولة /فاطمة الحمادي
السيد /قاسم العمري
الفاولة /لولوة جاسم ابراهيم
السيد /مبار محمد ل سفران
السيد /محمد سعيد املهندي
السيد /محمود خضر
الفاولة /منى عبدالخالق شيخ على
اليافىي
الفاولة /منيرة رحي ي
الفاولة /منيرة مسفر القحطاني
الفاولة /مها املريخي
الفاولة /موزة الجس ي
الفاولة /موزة محمد الحميدي
الفاولة /مها عبدهللا الشري
الفاولة /نورة سعيدان الراشدي
الفاولة /نورة علي محمد حثلين املري
الفاولة /وفاء السليطي
السيد /وليد بطاح
Mr. Pervaiz Ahmad Malik
Dr. Raju Narayana Pillai
Dr. Ramesh Chandra Taragi

ال يئة العامة للسياحة
 الفاولة /رشا مقشر
 الفاولة /سحر أحمد

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

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
 الفاولة /عائشة نصر علي املالكي الجنهي

املشؤسسة القطرية لإلعالم
 السيد /ثابت محمد اليافىي
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بنك قطر للتنمية
 السيد /أحمد حاوي
 الفاولة /فرحة أحمد زايد الكواري
ال الل األحمر القطر
 السيد /محمد محي خليفة

قطر لل ترول
 السيد /عبدهللا علي العسيري
 السيد /محمد فهد كمال
صلتك
 السيد /عباس احمد

من مة الخليج لالستشارات الصناعية
 الفاولة /بانو علي
 السيد /حاتم الرشيد
 السيد /محمد جاسم االنصاري

مع د الدوحة للدراسات العليا
 د .خليل العناني
 السيد /فريد الاحن
 السيد /فيصل املنصورا

كلية شمال األطلنطي
Dr. Chima Adiele 

مشؤسسة قطر
 د .خالد علي القره داغي

جامعة قطر
 د .عبدالسالم جمع
 السيد /عصام بشير مهدي

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

مع د قطر ل حوث الحوس ة
Mr. Muhammad Imran 

قطر للعمل االجتماعي
 الفاولة /فاطمة صقر ناصر النعي ي

وكالة األن اء القطرية
 السيد /أحمدو نور الحق

ديلويت ))Deloitte
Mr. Ralph Hachem 

مشؤسسة حمد الط ية
 السيد /مأمون محمد رشيد الخب

مشؤسسة الرعاية الصحية األولية
 السيد /احمد بكري

اللجنة االومل ية القطرية
 السيد /قاسم عبدالرحمن االحمدي
 الفاولة /لولوة جاسم الكواري

مايكروسوفت
 السيد /وائل جمع
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املرفق األول :الجدول الزمني لورشة العمل
ورشة العمل الثانية بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر
 26-25سبتمبر .2018فندق ريتزكارلتون – الدوحة
اليوم األول :الثالثاء  25سبتمبر 2018
الوقت

البند

09:00 – 08:30

تسجيل املشاركين

09:30 – 09:00

الترحيب باملشاركين وافتتاح ورشة العمل:
 -كلمة السيد /سلطان الكواري ،وكيل الوزارة املساعد لشؤون اإلحصاء ،نيابة عن سعادة الدكتور صالحبن محمد النابت ،وزيرالتخطيط التنموي واالحصاء.
 -فيلم قصيرعن التنمية املستدامة في دولة قطر- -تقديم عن ورشة العمل :الدكتور /أحمد حسين.

الجلسة األولى رئيس الجلسة :السيد /ناصراملهدي
09:50 – 09:30

 .1التحديث واالبتكارلدى هيئة اإلحصاء الهولندية،
الدكتور /ألبرت هندريك كرويز  -هيئة اإلحصاء الهولندية

10:10 – 09:50

 .2تعزيزاإلحصاءات الصحية في دولة قطر :الوضع الحالي واآلفاق املستقبلية،
الشيخ الدكتور /محمد بن حمد آل ثاني  -وزارة الصحة العامة في قطر

10:30 – 10:10

 .3ثورة البيانات  -بناء قدرات البيانات ملعهد إحصاء وطني حديث،
الدكتور /توم سميث  -اإلحصاءات الوطنية للمملكة املتحدة

10:50 – 10:30

 .4تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  2030لألشخاص ذوي اإلعاقات في دولة قطر،
الفاضلة /هيا عبدالرحمن املناعي – قطرللعمل االجتماعي

11:20 – 10:50

مناقشات

11:50 – 11:20

استراحة قهوة وصالة

الجلسة الثانية رئيس الجلسة :النقيب /خليفة محمد أحمد العبيدلي
12:10 – 11:50

 .5استخدام الصور الجوية وصور مواقع التواصل االجتماعي لزيادة اإلحصاءات الرسمية،
الدكتور /فيردا أوفلي  -معهد قطرلبحوث الحوسبة

12:30 – 12:10

 .6برنامج مركزاألبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية ( )StatCaBلبناء
القدرات اإلحصائية ألجهزة اإلحصاء الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،الفاضلة /نندن أوكتافاروليا
شانتي SESRIC -

12:50 – 12:30

 .7النموذج االستراتيجي لتطور بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء،
الفاضلة /ماريا ليتيزيا روت�شي )Istat( -

01:20 – 12:50

مناقشات

01:30 - 01:20

خالصة اليوم األول

01:30
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اليوم الثاني :االربعاء  26سبتمبر 2018
الوقت

البند

08:40 – 08:30

افتتاح اليوم الثاني وخالصة اليوم األول

الجلسة الثالثة

رئيس الجلسة :السيد /سعود الشمري

09:00 – 08:40

 .1كيفية تنظيم العمل في البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية،
السيد /نيلزجوليان بلوغ  -هيئة اإلحصاء الدنماركية

09:20 – 09:00

 .2الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة في حياتنا اليومية،
السيد /محمد عفانه – شركة مايكروسوفت قطر

09:40 – 09:20

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

10:00 – 09:40

 .4االبتكارفي منهجية تعداد السكان واملساكن لعام  2020في دولة قطر،
السيد /سعود الشمري  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

10:20 – 10:00

 .5تعزيزوظيفة االتصال في النظام اإلحصائي الوطني،
الدكتور /أحمد حسين  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

10:50 – 10:20

مناقشات

الجلسة الرابعة رئيس الجلسة :الدكتور /أحمد حسين
11:00 – 10:50

تعليمات مجموعات العمل

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 واملؤش ـرات لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة  2030واســتراتيجية التنميــةالوطنيــة 2022 – 2018
- -املجموعة الرابعة :تكنولوجيا املعلومات واإلحصاءات الرسمية

12:00 – 11:30

استراحة قهوة وصالة

12:50 – 12:00

استمرارأعمال مجموعات العمل

01:20 – 12:50

عروض النتائج

01:30 – 01:20

اختتام أعمال ورشة العمل

01:30
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