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تقديــــم

لورشــة  الختامــي  التقريــر  علــى  األعــزاء  القــراء  ُأطلــع  أن  يســعدني 
العمــل اإلقليميــة حــول “الــدور المتغيــر لإلحصــاءات الرســمية فــي 
فــي  عقدهــا  تــم  التــي  مهمــة”،  البيانــات  ثقافــة  لمــاذا  قطــر:  دولــة 
الدوحــة فــي الفتــرة مــن 21 إلــى 22 ســبتمبر 2022. وتســلط ورشــة 
الرســمية  لإلحصــاءات  المتعــددة  الجوانــب  علــى  الضــوء  العمــل 
عــن  المســؤولية  مجــال  فــي  التطــورات  وعلــى  قطــر،  دولــة  فــي 
اإللكترونيــة. لألجهــزة  المكثــف  االســتخدام  عــن  الناتــج  البيانــات 

وتعتبــر اإلحصــاءات الرســمية الصادرة عــن جهاز التخطيط واإلحصاء 
تعتمــد  التــي  اإلحصائيــة  للبيانــات  الموثــوق  الرســمي  بالمصــدر 
والجامعــات  البحــوث  ومراكــز  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  عليهــا 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي التخــاذ قــرارات مســتنيرة وقائمــة علــى 
األدلــة. ويتــم جمــع هــذه البيانــات مــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة، مثــل 
المســوح األســرية والتجاريــة، والتعــدادات الســكانية واالقتصاديــة، 
باإلضافــة إلــى الســجالت اإلداريــة، حيــث يشــكل كل ذلــك المصــدر 
الجهــاز  يقــوم  الــذي  البيانــات  ومنصــة  البيانــات  لقاعــدة  الرئيســي 
ببنائهــا مــن أجــل توفيــر جــداول ومخططــات ورســوم بيانيــة إحصائيــة 
ــة تتعلــق بسياســات الهيــكل  ــاج مؤشــرات كمي للمســتخدمين؛ وإنت
االجتماعيــة،  والحمايــة  القطــري،  للمجتمــع  والبيئــي  االقتصــادي 
.2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  مؤشــرات  رأســها  وعلــى 

أحرزتــه  الــذي  للتقــدم  الرســمية صــورة دقيقــة  وتقــدم اإلحصــاءات 
التنميــة،  اســتراتيجيات وسياســات  تنفيــذ  فــي  الدولــة 

د. صالح بن محمد النابت
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء
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 )2027-2023( الثالثة  الوطنية  التنمية  استراتيجية  مقدمتها  وفي 
القرارات  اتخاذ  البيانات في  بإعدادها. وتساهم  الجهاز  التي يقوم 
ومراقبة مدى تقدمها، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية، 
سواء  البيانات،  مزودي  مع  شراكات  وبناء  الخصوصية،  وحماية 
كانوا أفرادًا أو مؤسسات تجارية وغيرها، في ضوء التزام الجهاز 
قبل  من  المعتمدة.  الرسمية  لإلحصاءات  األساسية  بالمبادئ 

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة.

وقــد أدى الطلــب المتزايــد علــى البيانــات واإلحصــاءات التفصيليــة 
إلــى  والدولييــن  الوطنييــن  المســتخدمين  قبــل  مــن  والمفصلــة 
نشــوء تحديــات جديــدة أمــام منتجــي البيانــات فــي ضــوء التطــورات 
التكنولوجيــة الرقميــة، والتــي بدورهــا أدت إلــى توليــد كميــات كبيــرة 
اتخــاذ  فــي  وتوظيفهــا  اســتخدامها  يمكــن  التــي  البيانــات  مــن 
واالســتثمار. بالســوق  خاصــة  دراســات  وإعــداد  ســليمة،  قــرارات 

فــي ضــوء هــذه التطــورات، ظهــر نظــام بيانــات جديــد قــادر علــى ســد 
جيــد  بشــكل  إدارتهــا  تمــت  مــا  إذا  الرســمية  البيانــات  فــي  الثغــرات 
واســتخدامها بشــكل رصيــن، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات 
دفــع  ممــا   ،2030 المســتدامة  التنميــة  وخطــة  الوطنيــة  التنميــة 
الثالثــة والخمســين  اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا 
الرســمية  اإلحصائيــة  األجهــزة  ومطالبــة  النظــام،  هــذا  فحــص  إلــى 
بتوســيع مســؤوليتها لتشــمل اإلشــراف علــى البيانــات الوطنيــة، مــع 
أخــذ حوكمــة جديــدة ومتقدمــة فــي االعتبــار. وتعتبــر البيانــات “الطاقــة 
الجديــدة” التــي تقــود عمليــة التنميــة الوطنيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 

ببنــاء رؤيــة اســتراتيجية ودور جديــد فــي إدارة البيانــات.

مــن هــذا المنطلــق، قــام جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بتنظيــم ورشــة 
العمــل اإلقليميــة هــذه اســتجابة للتطــورات الســريعة، ولتســليط 
الضــوء علــى قضيــة البيانــات ومســؤوليتها بالنظــر إلــى التحــول 

الرقمــي الــذي يشــهده االقتصــاد القطــري.

بــكل  متميــزة  المذكــورة  العمــل  ورشــة  كانــت  الختــام،  فــي 
ترجمــة  شــكلت  قّيمــة  عــروض  مــن  قدمتــه  لمــا  المقاييــس 
للتطــورات الناشــئة فــي عالــم البيانــات وإدارتهــا. كمــا شــهدت 
الــوزارات  مختلــف  مــن  مشــارًكا   150 لحوالــي  الفًتــا  حضــوًرا 
والجهــات الحكوميــة، وشــراكة فعالــة مــع معهــد قطــر لبحــوث 
الحوســبة )QCRI( التابــع لجامعــة حمــد بن خليفــة، وقطر الخيرية، 
واإلســكوا، فضــًلا عــن مســاهمات العديــد مــن منظمــات األمــم 
المتحــدة والمنظمــات العربيــة واإلســالمية، ومشــاركة عــدد مــن 
الــدول العربيــة، مثل األردن وفلســطين والســودان والســعودية، 

فــي هــذه الورشــة.

المهمــة،  التوصيــات  مــن  العديــد  عــن  الورشــة  تمخضــت  وقــد 
والتــي أصبحــت متاحــة اآلن علــى موقــع جهــاز التخطيــط واإلحصــاء 
اإللكترونــي، وأهمهــا “دعــوة الجهــاز لوضــع اســتراتيجية وطنيــة 
للبيانــات واإلشــراف عليهــا، مــع تفعيــل الحوكمــة المناســبة لهــا”.
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شكر وتقدير

لـــم نكـــن لنتمكـــن مـــن تنفيـــذ ورشـــة العمـــل اإلقليميـــة هـــذه لـــوال 
تشـــجيع وإســـهامات الكثيريـــن. فـــي البدايـــة، نتقـــدم بشـــكر خـــاص 
رئيـــس  النابـــت،  محمـــد  بـــن  صالـــح  الدكتـــور  ســـعادة  مـــن  لـــكل 
جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء، والســـيد/ محمـــد عبـــد العزيـــز محمـــد 
النعيمـــي، مســـاعد الرئيـــس، لمـــا قدمـــاه مـــن رؤيـــة وتوجيهـــات ودعـــم 
ومســـاهمات قيمـــة لورشـــة العمـــل هـــذه. كمـــا نتوجـــه بشـــكر خـــاص 
اإلحصـــاءات  شـــعبة  مديـــر  شوينفيســـت،  ســـتيفان  الســـيد/  إلـــى 
ــاح  ــاهمة فـــي إنجـ ــور، والمسـ ــة الجمهـ فـــي األمـــم المتحـــدة، لمخاطبـ

الورشـــة بشـــكل كبيـــر.

وإننـــا كذلـــك ممتنـــون جـــًدا للتعـــاون الوثيـــق مـــع الجهـــات المشـــاركة 
 ،)QCRI( الحوســـبة  لبحـــوث  قطـــر  معهـــد  الورشـــة:  تنظيـــم  فـــي 
اإلحصـــاءات  وإدارة  عمـــران.  محمـــد  الدكتـــور  بالذكـــر  ونخـــص 
االقتصاديـــة والبيئيـــة فـــي اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي 
آســـيا )اإلســـكوا(، ونخـــص بالذكـــر الدكتـــورة وفـــاء أبـــو الُحســـن. وقطـــر 
الخيريـــة، ونخـــص بالذكـــر الســـيد/ محمـــد علـــي الغامـــدي، والســـيد/ 

ــراء. ــن صحـ ــي بـ ــد ربـ عبـ
الســـيدة/  النقاشـــية وهـــم  الحلقـــة  والشـــكر موصـــول ألعضـــاء 
ـــن ســـيف  ـــور المهنـــدس/ محمـــد ب ـــي الحمـــادي، والدكت مشـــاعل عل
الكـــواري، والســـيد/ محمـــد علـــي الغامـــدي، والســـيد/ خالـــد النعمـــة.

وال يفوتنـــا أن نتقـــدم بالشـــكر للمدخـــالت خـــالل ورشـــة العمـــل مـــن 
قبـــل كل  الســـيد/ ليونـــاردو مينشـــيني ، والدكتـــور/ هنـــري فيكتـــور ، 
والدكتـــور/ فيتـــو إنتينـــي ، والســـيد/ إيـــف بيرارديـــل ، والدكتـــور/ كونـــراد 
بيســـندورفر ، والدكتـــور/ صالـــح الكفـــري ، والســـيد/ أحمـــد العـــوا ، 
والســـيد/ جريـــج بيترســـون ، والدكتـــور/  دوهيونـــج كيـــم ، والدكتـــور/ 
ـــور/  أتيـــال  ـــزارو ، والدكت ـــو بي ـــور/  غونزال عـــالء الديـــن شـــموغ ، والدكت
كرمـــان ، الســـيد/ أبـــو كمـــارا، والدكتـــور/ صـــالح المزاحمـــي، والدكتـــور/
والدكتـــوره/  أوالوي،  داميلـــوا  والبروفيســـور/  الســـعيدي،  هـــادي 
ــهرولنيزام  ــد شـ ــيد/ وان محمـ ــو ، السـ ــد أوغلـ ــيفر محمـ ــو سـ دويغـ
وان محمـــد نجـــوري ، الســـيدة/ نيكـــوال شـــيرمان ، الســـيد/ روبـــرت 

بومبســـتيد.

 كما نود أن نشكر كل من أدار جلسات الورشة:  
جولييـــت  والدكتـــورة/  النعيمـــي،  العزيـــز  عبـــد  محمـــد  ســـعادة/ 
ـــور/ محمـــد  ـــورة/ شـــريفة نعمـــان العمـــادي، والدكت ـــم، والدكت إبراهي
علـــي  خالـــد  والدكتـــور/  الُحســـن،  أبـــو  وفـــاء  والدكتـــورة/  عمـــران، 

حســـين. أحمـــد  والدكتـــور/  القرداغـــي،  محمـــد 

ومـــا كان لورشـــة العمـــل اإلقليميـــة هـــذه أن تنجـــح لـــوال الدعـــم الكبيـــر 
والمساهمات العديدة، والمساعدة القيمة من إدارات الجهاز:  

إدارة العالقـــات العامـــة واالتصـــال، وقســـم العالقـــات الدوليـــة، 
وإدارة تكنولوجيـــا المعلومـــات، وإدارة الشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة، 
والشـــكر موصـــول كذلـــك الـــي جميـــع اإلدارات الفنيـــة فـــي جهـــاز 

التخطيـــط واإلحصـــاء. 

ــارك فـــي  ــر وشـ عـــالوة علـــى ذلـــك، نـــود أن نشـــكر جميـــع مـــن حضـ
الورشـــة مـــن مختلـــف الـــوزارات والمؤسســـات والجامعـــات ومراكـــز 

البحـــوث والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة.

المهنـــي  لتفانيهـــم  الجهـــاز  لموظفـــي  خـــاص  بشـــكر  ونتقـــدم 
وخبراتهـــم ومســـاهماتهم فـــي مختلـــف مراحـــل ورشـــة العمـــل، بمـــا 
فـــي ذلـــك إعـــداد هـــذا التقريـــر: الدكتـــور/ أحمـــد حســـين الـــذي نظـــم 
وأدار ورشـــة العمـــل، والســـيدة/ ســـناء العشـــي لدعمهـــا المتميـــز 
فـــي اإلعـــداد والتنفيـــذ وإعـــداد التقاريـــر عـــن الورشـــة، والدكتـــور/ 
عـــوض الجيـــد محمـــد علـــي، والدكتـــور/ محمـــد الشـــياب، والدكتـــور/ 
ســـعد محمـــد خليـــل، والســـيد/ برينـــدان إريـــك جونســـون، والدكتـــور/ 
مصطفـــى الخروفـــي، والدكتـــورة/ مادافـــي الليثـــا، والســـيد/ علـــي 

ــاني.  ــد نعسـ ــاد محمـ ــيد/ زيـ ــليمان، والسـ سـ

إخـــاء مســـؤولية: إن اآلراء واألفـــكار المعبـــر عنهـــا فـــي ورشـــة 
العمـــل اإلقليميـــة هـــذه ال تعكـــس بالضـــرورة وجهـــات نظـــر جهـــاز 

ــاء. ــط واإلحصـ التخطيـ
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VI

المقدمة

لقــد تســببت عمليــة الرقمنــة واســعة النطــاق فــي مختلــف جوانــب 
الســلوكيات االجتماعيــة واالقتصاديــة والفرديــة داخــل الــدول وعبرها 
البيانــات المتعلقــة  فــي حــدوث تغييــر جــذري فــي طبيعــة وحجــم 
ــة. وأصبحــت طريقــة تطبيقهــا  بالتطــورات االجتماعيــة واالقتصادي
أصبحــت  فالبيانــات  التقليــدي.  نطاقــه  الطلــب  تجــاوز  مــع  تتغيــر، 
تتولــد بشــكل أساســي فــي كل مــكان عــن طريــق اســتخدام األجهــزة 
وأجهــزة   ،)GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد  ونظــام  المحمولــة، 
الطائــرة،  والمركبــات  المنزليــة،  واألجهــزة  األخــرى،  االستشــعار 
أصبحــت  البيانــات  هــذه  تركيبــة  إن  بــل  االجتماعيــة.  والشــبكات 
مصــادر  تكــون  أن  ويمكــن  باســتمرار.  تحديثهــا  ويتــم  تنوًعــا  أكثــر 
البيانــات هــذه مفيــدة للغايــة ألغــراض السياســة المتعلقــة بتطويــر 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة لدولــة قطــر، وتعميــم أهــداف 

.2030 المســتدامة  التنميــة 
إلــى  جنًبــا  مســتمر،  توســع  فــي  البيانــات  مصــادر  نطــاق  أن  كمــا 

الخصائــص  ذلــك  فــي  بمــا  المتولــدة،  البيانــات  أنــواع  مــع  جنــب 
الكميــة والنوعيــة المشــتركة للعديــد مــن األشــياء، أو العمليــات، أو 
الظواهــر، والتنســيقات النصيــة والســمعية والمرئيــة، وغيرهــا مــن 
تكمــل  أن  الجديــدة  للبيانــات  ويمكــن  “التكنولوجيــة”.  التنســيقات 
نتائــج المالحظــات الســابقة، أو تحســنها، أو حتــى تغيرهــا جذرًيــا.

ونظــًرا الرتفــاع معــدل نمــو العمليــات العالميــة وزيــادة تعقيدهــا، 
الرســمية بشــكل كبيــر. وقــد رحــب تقريــر  تغيــر دور اإلحصــاءات 
المتحــدة  لألمــم  اإلحصائيــة  للجنــة  والخمســين  الثالثــة  الــدورة 
ــات، وأعــرب  ــر الفريــق العامــل المعنــي باإلشــراف علــى البيان بتقري
عــن تقديــره لمــا أنجــز مــن أعمــال. وأوصــى التقريــر المذكــور “بوضــع 
البيانــات،  علــى  اإلشــراف  مفهــوم  وتطبيــق  تعريــف  يحــدد  إطــار 
ومزايــا إســناد دور مشــرف البيانــات إلى المكتــب اإلحصائي الوطني.”
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قائمة االختصارات

ADaMM   Administrative Data Maturity Model

AI Artificial intelligence

AITRS Arab Institute for Training and Research in 
Statistics

ANN  Artificial Neural Networks

API  Application Programming Interface

CRS Creditor Reporting System 

DIFI Doha International Family Institute

DOSM Department of Statistics Malaysia

EO  Earth Observations

ESCWA United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia

GASTAT General Authority for Statistics in Saudi 
Arabia

GCC-STAT The Statistical Centre for the Cooperation 
Council for the Arab Countries of the Gulf

GIS Geographic Information System

GPS Global Positioning System

HBKU Hamad Bin Khalifa University 

HIS  Health Information System

ICD  International Classification of Diseases

ILO International Labour Organization

IsDB Islamic Development Bank 

ITU International Telecommunication Union

LFS  Labor Force Surveys

MICS  Multiple Indicator Cluster Surveys

ML Machine Learning

MOCIT Ministry of Communication and Information 
Technology

MOPH Ministry of Public Health  

NDS-3 3rd National Development Strategy 

NGOs Non-Governmental Organizations

NHRC National Human Rights Committee

NLP  Natural Language Processing

NSDS National Strategies for the Development of 
Statistics 

NSO National Statistical Offices

NSO National Statistical Systems

OIC  Organization of Islamic Cooperation

PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics

PSA Planning and Statistics Authority in the State 
of Qatar

QCRI Qatar Computing Research Institute

QDG  Qatar Digital Government

SDG  Sustainable Development Goals  

SDP Sustainable Digitalisation Project

SESRIC Statistical, Economic and Social Research and 
Training Centre for Islamic Countries

TAGES  The Technical Advisory Group for Economic 
Statistics

ToR Terms of Reference

UDHR  Universal Declaration of Human Rights

UNDP United Nations Development Programme

UNICEF United Nations International Children’s 
Emergency Fund

UN-OCHA United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs

UNSD United Nations Statistics Division

WHO World Health Organization



VIII

توسيع دور اإلحصاءات الرسمية

لقـــد ســـلطت جائحـــة كوفيـــد 19 الضـــوء علـــى االعتـــراف المتزايـــد 
ـــة  ـــة المعلومـــات التفصيلي ـــة قطـــر بأهمي لصانعـــي القـــرار فـــي دول
ـــي تواجـــه اســـتراتيجيات  ـــا الت ـــد مـــن القضاي الموثوقـــة لفهـــم العدي
التنميـــة الوطنيـــة. وتبيـــن أن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى نظـــام إحصائي 
ــة واألحـــداث  ــات، حيـــث إن المشـــكالت الملحـ ــال للبيانـ مـــرن وفعـ
الحرجـــة غالًبـــا مـــا تكـــون غيـــر متوقعـــة. لـــذا أصبحـــت هنـــاك ضـــرورة 
لقيـــام شـــراكات جديـــدة تعـــود بنفـــع متبـــادل لتســـهيل ربـــط بيـــن 
ــع دور  ــع توسـ ــات. ومـ ــن مختلـــف المؤسسـ ــادرة عـ ــات الصـ البيانـ
تكييـــف  االعتبـــار  فـــي  تأخـــذ  أن  الرســـمية، فينبغـــي  اإلحصـــاءات 
الرقمـــي. المجتمـــع  مـــع  البيانـــات  علـــى  واإلشـــراف  الحوكمـــة 

النظـــام  احتياجـــات  الحالـــي  اإلحصائـــي  القانـــون  يلبـــي  أن  ينبغـــي 
اإلحصائـــي الوطنـــي الرقمـــي الحديـــث، وأن يســـد الفجـــوات فـــي 
البيانـــات مـــن خـــالل توســـيع وتعميـــق العالقـــات مـــع مختلـــف 
الخـــاص  والقطـــاع  والجامعـــات  والمؤسســـات  الـــوزارات 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. وســـيقوم جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء 
بالتناقـــش مـــع الشـــركاء الوطنييـــن حـــول كيفيـــة مشـــاركتهم فـــي 

وضـــع اســـتراتيجية البيانـــات الوطنيـــة، وتشـــجيعهم علـــى مراجعـــة 
جـــودة بياناتهـــم، خاصـــة بالنســـبة للمصـــادر اإلداريـــة. وهكـــذا نجـــد 
أن نطـــاق مهـــام الجهـــاز آخـــذ فـــي التوســـع، مـــع توفـــر مصـــادر 
بيانـــات جديـــدة، وتغيـــر توقعـــات المجتمـــع فيمـــا يتعلـــق بمـــا يمكـــن 
لـــذا، يجـــب توســـيع  أن توفـــره البيانـــات واإلحصـــاءات الجديـــدة. 
للجهـــاز. الجديـــد  الـــدور  ليشـــمل  الرســـمية  اإلحصـــاءات  إطـــار 

ومـــن المؤكـــد أن االبتـــكار الـــذي تغذيـــه البيانـــات يمكـــن أن يشـــكل 
ـــا تنافســـية  ـــز الرئيســـية، حيـــث يمكـــن الحصـــول علـــى مزاي أحـــد الركائ
إضافيـــة، وهـــذا هـــو بالضبـــط ســـبب حاجتنـــا إلـــى وضـــع اســـتراتيجية 
للبيانـــات، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار تطويـــر مســـتودع البيانـــات بغيـــة 
نشـــر بيانـــات يســـهل الوصـــول إليهـــا مـــن أجـــل التحليـــل والتنبـــؤ 
وتحســـين درجـــة الوضـــوح وتماســـك االتصـــال بمـــا ينتـــج عنـــه اتخـــاذ 

قـــرارات أفضـــل.



IX

أهداف ورشة العمل:
هدفت ورشة العمل الي ما يلي:

تســليط الضــوء علــى أهميــة وضــع نظــام إدارة بيانــات متيــن لتســريع االحتياجــات الناشــئة للبيانــات والمعلومــات مــن أجــل تحقيــق . 	
االزدهــار والرفــاه للمجتمــع.

التركيز على دور الجهاز في تكييف الحوكمة، واإلشراف على البيانات، واستراتيجيتها. 	
ألهميـــة . 	 وإدراكًا  الثالثـــة،  الوطنيـــة  التنميـــة  الســـتراتيجية  دعًمـــا  القـــرارات،  التخـــاذ  البيانـــات  علـــى  قائمـــة  جيـــدة  ثقافـــة  ترســـيخ 

األدلـــة. علـــى  قائمـــة  سياســـات  وضـــع  أجـــل  مـــن  والبيانـــات  اإلحصـــاءات  واســـتخدام  ونشـــر  إنتـــاج  فـــي  الوطنيـــة  الشـــراكة 

النتائج المتوقعة: 
بعد انتهاء ورشة العمل، يتوقع من المشاركين القيام بما يلي:

وانعكاســـاته.	  قطـــر  دولـــة  فـــي  الرســـمية  لإلحصـــاءات  المتغيـــر  الـــدور  حـــول  الممارســـات  وأفضـــل  المعرفـــة  تبـــادل 
ــد لإلحصــاءات الرســمية فــي دولــة قطــر وانعكاســاته علــى 	  ــر الجدي ــات لدعــم الــدور المتغي تبــادل المعلومــات والممارســات والتقني

اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة.
ــات الخاصــة بجهــاز التخطيــط واالحصــاء 	  ــات، واإلشــراف عليهــا، واســتراتيجية البيان ــة إدارة البيان ــة واضحــة حــول أهمي اكتســاب رؤي

ومجمــل منظومــة البيانــات فــي دولــة قطــر.

الشركاء:
تــم تنفيــذ ورشــة العمــل هــذه بالشــراكة مــع األجهــزة الوطنيــة واإلقليميــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. كمــا تمــت دعــوة العديــد مــن الخبــراء الوطنييــن واإلقليمييــن والدولييــن للمشــاركة فــي ورشــة العمــل. وكانــت اللغــة 
ــر  ــث الورشــة عب ــم ب ــة طــوال جلســات الورشــة. وت ــى اإلنجليزي ــة مــن وإل ــر ترجمــة فوري ــة، مــع توفي الرســمية للورشــة هــي اللغــة العربي

منصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالجهــاز علــى منصــات يوتيــوب وإنســتغرام.
للحصول على معلومات إضافية، والوصول إلى جميع المواد المتعلقة بورشة العمل اضغط هنا 

الجهات التنظيمية المشاركة
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الكلمات االفتتاحية

فـــي مســـتهل كلمتـــه االفتتاحيـــة، أكـــد ســـعادة الدكتـــور صالـــح بـــن 
محمـــد النابـــت، رئيـــس جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء، علـــى أهميـــة 
األهـــداف والمخرجـــات التـــي يســـعى جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء 
إلـــى تحقيقهـــا مـــن خـــالل ورشـــة العمـــل هـــذه، والتـــي تأتـــي فـــي 
ــا  ــي إحصاءاتهـ ــة فـ ــرات جوهريـ ــراء تغييـ ــى إجـ ــة إلـ ــة الدولـ ــل حاجـ ظـ
الرســـمية وتحديثهـــا مـــن أجـــل جمـــع بيانـــات ومؤشـــرات عاليـــة 
الجـــودة ونشـــرها فـــي الوقـــت المناســـب بشـــكل منســـق وموثـــوق 

مـــع ســـهولة الوصـــول إليهـــا.

وأكـــد ســـعادته أن هـــذا الحـــدث جـــاء اســـتجابة لتوصيـــات اللجنـــة 
والخمســـين،  الثالثـــة  دورتهـــا  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  اإلحصائيـــة 
ــات التـــي نشـــهدها  ــورة البيانـ ــة بثـ ــارعة المحيطـ ــورات المتسـ وللتطـ
ــة، مـــع  ــة اإلحصائيـ ــى العمليـ ــد 19- علـ ــة كوفيـ ــات جائحـ ــا، وتداعيـ حالًيـ
ــراز وتحديـــث نظـــام البيانـــات الوطنـــي لتلبيـــة االحتياجـــات اليوميـــة  إبـ
للبيانـــات والمعلومـــات المســـتجدة، والتأكيـــد علـــى الـــدور األساســـي 
لجهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء فـــي إدارة الحوكمـــة واإلشـــراف علـــى 
التـــي  البيانـــات  اســـتخدام  ثقافـــة  وترســـيخ  اإلحصائيـــة،  العمليـــة 
ــر  ــا جميـــع المؤسســـات فـــي مختلـــف القطاعـــات. وهـــذا األمـ تنتجهـ
ــا  ــق بقضايـ ــليمة تتعلـ ــرارات سـ ــاذ قـ ــي اتخـ ــهم فـ ــأنه أن يسـ ــن شـ مـ
الثالثـــة  الوطنيـــة  التنميـــة  الرئيســـية، دعمـــًا الســـتراتيجية  التنميـــة 
التـــي يجـــري إعدادهـــا حاليـــًا. وتأتـــي ورشـــة العمـــل كذلـــك للتأكيـــد علـــى 
ـــاج ونشـــر واســـتخدام اإلحصـــاءات  ـــة فـــي إنت ـــة الشـــراكة الوطني أهمي

والبيانـــات فـــي السياســـات القائمـــة علـــى األدلـــة.

وأضـــاف ســـعادة الدكتـــور النابـــت أن الورشـــة تأتـــي تماشـــيًا مـــع 
ـــات  ـــد باســـتخدام التقني ـــي تتول ـــر المســـبوق، والت ـــات غي تدفـــق البيان
المحمولـــة،  الهواتـــف  مثـــل  الـــذكاء االصطناعـــي،  علـــى  القائمـــة 

التواصـــل  ووســـائل  الذكيـــة،  والتطبيقـــات  الكفيـــة،  واألجهـــزة 
ــزأ مـــن  ــزًءا ال يتجـ االجتماعـــي التـــي أصبحـــت فـــي الوقـــت نفســـه جـ
بيئـــة المعلومـــات الحديثـــة، األمـــر الـــذي جعلنـــا نواجـــه تحديـــات 
المســـتويات  جميـــع  علـــى  اإلحصائـــي  والمجتمـــع  نحـــن  كبيـــرة 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، مثـــل عـــدم وجـــود أنظمـــة حوكمـــة 
قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع كميـــة كبيـــرة مـــن البيانـــات وإدارتهـــا 
وتنقيتهـــا وتخزينهـــا وتوفيرهـــا للمســـتخدمين لمســـاعدتهم علـــى 

اتخـــاذ قـــرارات ســـليمة تســـتند إلـــى أدلـــة موثوقـــة.

أهميـــة  أكـــدت   -19 كوفيـــد  جائحـــة  أن  إلـــى  ســـعادته  وأشـــار 
البيانـــات فـــي التخطيـــط إلدارة أزمـــات الطـــوارئ العالميـــة مـــن 
المكاتـــب  األمـــر دفـــع  بكفـــاءة. وهـــذا  المـــوارد  أجـــل تخصيـــص 
اإلحصائيـــة الوطنيـــة إلـــى تســـخير قدراتهـــا فـــي تنفيـــذ الممارســـات 
التكنولوجيـــة المبتكـــرة اســـتجابة لمتطلبـــات المرحلـــة الجديـــدة 
التـــي فرضهـــا الوبـــاء، وبشـــكل أساســـي إقامـــة شـــراكات تســـمح 
ـــة وتكاملهـــا  ـــا التنمي ـــات مفتوحـــة المصـــدر حـــول قضاي ـــر بيان بتوفي
مـــع مصـــادر أخـــرى ذات صلـــة فـــي الوقـــت الفعلـــي. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق، فإننـــا نؤكـــد علـــى الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه جهـــاز التخطيـــط 
واإلحصـــاء فـــي هـــذا الجانـــب مـــن أجـــل اإلســـراع بتحويـــل النظـــام 
اإلحصائـــي الرســـمي ليكـــون أحـــد محـــركات التنميـــة الوطنيـــة، وأداة 
فعالـــة فـــي قيـــاس التقـــدم المحـــرز نحـــو تحقيـــق هـــذا التطـــور، مـــع 
وضـــع أهـــداف خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 نصـــب أعيننـــا.
وأخيـــرًا، أعـــرب ســـعادة الدكتـــور النابـــت عـــن أملـــه فـــي أن تســـاهم 
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مخرجـــات هـــذه الورشـــة فـــي بنـــاء قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة شـــاملة 
توفـــر بيانـــات عاليـــة الجـــودة للباحثيـــن والعلمـــاء والمهتميـــن بالتنميـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة ومكوناتهـــا الجغرافيـــة والمكانيـــة.

أمـــا الســـيد/ ســـتيفان شوينفســـت، مديـــر شـــعبة اإلحصـــاءات فـــي 
جـــًدا  هـــذه مناســـبة  العمـــل  أن ورشـــة  المتحـــدة، فصـــرح  األمـــم 
للنظـــر فـــي مثـــل تلـــك القضايـــا، حيـــث أننـــا نمـــر بأوقـــات صعبـــة 
وأزمـــة   -19 التـــي خلفتهـــا جائحـــة كوفيـــد  اآلثـــار  وعصيبـــة بســـبب 
المنـــاخ والحـــرب فـــي أوكرانيـــا والنزاعـــات فـــي أماكـــن أخـــرى، ممـــا 
يشـــكل تحديـــات هائلـــة أمـــام التقـــدم العالمـــي الـــذي تـــم إحـــرازه 
علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة. ويبـــدو أن الطلـــب علـــى معلومـــات 
عاليـــة الجـــودة التخـــاذ قـــرارات سياســـية مســـتنيرة يتزايـــد باســـتمرار 
علـــى جميـــع المســـتويات: الوطنيـــة ودون اإلقليميـــة واإلقليميـــة 
أكثـــر،  بيانـــات  إلـــى  بحاجـــة  المســـتخدمون  وأصبـــح  والعالميـــة. 
وأفضـــل، وأدق، وفـــي الوقـــت المناســـب. لهـــذا الســـبب، يتعيـــن 
علينـــا االبتـــكار واســـتخدام مصـــادر بيانـــات جديـــدة، والدخـــول فـــي 
البيانـــات  مثـــل  اآلخريـــن،  البيانـــات  منتجـــي  مـــع  فعالـــة  شـــراكات 
الضخمـــة، والمعلومـــات الجغرافيـــة المكانيـــة، ممـــا يتطلـــب إحـــداث 

تغييـــر فـــي دور المكاتـــب اإلحصائيـــة الوطنيـــة.

وأكـــد الســـيد/ شوينفســـت علـــى مفهـــوم اإلشـــراف علـــى البيانـــات 
ـــا، بمـــا فـــي ذلـــك  ـــد المناقشـــة علـــى نطـــاق واســـع حالًي ـــذي هـــو قي ال
فـــي اللجنـــة اإلحصائيـــة لألمـــم المتحـــدة، حيـــث لـــم يعـــد المكتـــب 
الوطنيـــة  لإلحصـــاءات  الوحيـــد  المنتـــج  هـــو  الوطنـــي  اإلحصائـــي 
ـــات الســـكان والحســـابات  ـــة الرســـمية الموثوقـــة، مثـــل بيان التقليدي
القوميـــة. كمـــا أصبـــح علـــى المكتـــب اإلحصائـــي الوطنـــي أن يلعـــب 
ا رائـــًدا إلنشـــاء نظـــام إحصـــاءات ومعلومـــات وطنـــي يتميـــز  دوًر

ـــد بجمـــع  بتنســـيق وتكامـــل أفضـــل، حيـــث يقـــوم هـــذا النظـــام الجدي
البيانـــات مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن المصـــادر الحكوميـــة وخارجهـــا، 
ويعالجهـــا مـــن خـــالل إجـــراءات ضمـــان جـــودة قياســـية إلتاحتهـــا 
ـــات حتـــى يتمكنـــوا مـــن اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة.  لمســـتخدمي البيان
ــة  ــى ثقـ ــاظ علـ ــة للحفـ ــم للغايـ ــودة مهـ ــوم الجـ ــإن مفهـ ــي، فـ وبالتالـ
مســـتخدمي البيانـــات. وحيـــث أن اإلحصائييـــن الرســـميين الوطنييـــن 
ذوي الخبـــرة علـــى درايـــة جيـــدة بمســـائل ضمـــان الجـــودة، فهـــم 
ـــى االنخـــراط بنشـــاط فـــي حـــوار مـــع المســـتخدمين للتأكـــد  بحاجـــة إل
مـــن أن المعلومـــات المنتجـــة والمنشـــورة ذات صلـــة ومناســـبة 
الصارمـــة  العلمـــي  اإلنتـــاج  أســـاليب  تطبيـــق  بفضـــل  للغـــرض، 
والمتوافقـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة. وتعتبـــر المبـــادئ األساســـية 
لإلحصـــاءات الرســـمية، والتـــي اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

ــذا الخصـــوص. ــي هـ ــي فـ ــا العالمـ ــدة، دليلنـ المتحـ

ــن  ــل التخفيـــف مـ ــن أجـ ــه مـ ــى أنـ ــيد/ شوينفيســـت علـ ــدد السـ وشـ
العـــبء علـــى المكاتـــب اإلحصائيـــة الوطنيـــة، ال بـــد مـــن العمـــل مًعـــا 
عبـــر الحـــدود وتبـــادل الخبـــرات، فـــي تضامـــن مهنـــي مـــع المجتمـــع 
اإلحصائـــي العالمـــي، وتشـــكل ورشـــة العمـــل هـــذه فرصـــة رائعـــة 
لتنفيـــذ هـــذا األمـــر حرفًيـــا. وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن أشـــد المؤمنيـــن 
بالتعـــاون دون اإلقليمـــي واإلقليمـــي، ألنـــه يجمـــع البلـــدان التـــي 
تتكلـــم نفـــس اللغـــة، ولديهـــا تجـــارب تاريخيـــة مماثلـــة وخصائـــص 

اجتماعيـــة واقتصاديـــة مشـــتركة.





1

جلسات العمل:
اليوم األول: األربعاء 21 سبتمبر 2022





3

الجلسة التعريفية
المتحدث: د. أحمد حسين - خبير إحصائي في جهاز التخطيط واإلحصاء

يشـــغل الدكتـــور أحمـــد حســـين منصـــب خبيـــر اإلحصـــاءات الرســـمية 
ــا  ــرأس حالًيـ ــر، ويـ ــة قطـ ــي دولـ ــاء فـ ــاز التخطيـــط واإلحصـ ــي جهـ فـ
التنميـــة  الرســـمية لدعـــم خطـــة  مشـــروع تحديـــث اإلحصـــاءات 
النظـــام  وكفـــاءة  تحســـين فعاليـــة  بهـــدف   ،2030 المســـتدامة 
والـــدول  المتحـــدة  األمـــم  منظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  اإلحصائـــي 
لالســـتراتيجية  الرئيســـي  المؤلـــف  وهـــو  المتقدمـــة.  األوروبيـــة 
الوطنيـــة لتطويـــر اإلحصـــاءات 2008-2013 التـــي أعـــدت أثنـــاء عملـــه 

ــابق. ــاء السـ ــر لإلحصـ ــاز قطـ ــع جهـ مـ

فـــي  اإلحصائيـــة  الشـــعبة  مديـــر  منصـــب  توليـــه  فتـــرة  وخـــالل 
ــتراتيجية  ــر االسـ منظمـــة اإلســـكوا، قـــام د. حســـين بصياغـــة األطـ
لإلحصـــاءات الرســـمية واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا. كمـــا قـــام بتنفيـــذ 
العديـــد مـــن المشـــاريع اإلحصائيـــة الممولـــة مـــن قبـــل برنامـــج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، وتولـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن المشـــاريع 
ــي  ــدة اإلنمائـ ــم المتحـ ــج األمـ ــل برنامـ ــن قبـ ــة مـ ــة الممولـ اإلحصائيـ
UNDP، وAGFUND، ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، والمركـــز الدولـــي 
لبحـــوث التنميـــة الكنـــدي، وإدارة التنميـــة الدوليـــة البريطانيـــة. وهـــو 
ــا مـــن الخبـــرة فـــي العديـــد مـــن البلـــدان،  ــر مـــن 35 عاًمـ يتمتـــع بأكثـ
وخاصـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، ويحمـــل درجـــة الدكتـــوراه فـــي 
الديموغرافيـــا واإلحصـــاء مـــن جامعـــة وارســـو. ونظـــم وشـــارك 
فـــي العديـــد مـــن المؤتمـــرات واالجتماعـــات وورش العمـــل الدوليـــة 
واإلقليميـــة. كمـــا شـــارك فـــي وضـــع العديـــد مـــن األدلـــة والمبـــادئ 
اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى  الرســـمية  لإلحصـــاءات  التوجيهيـــة 
والدولـــي، ونشـــر عـــدًدا مـــن األوراق، وقـــدم خدمـــات استشـــارية 
للعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت اإلحصـــاءات 
ـــد  الرســـمية. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن د. حســـين عضـــو فـــي العدي
ـــة الدوليـــة وعضـــو منتخـــب فـــي المعهـــد  ـــات اإلحصائي مـــن الجمعي

اإلحصائـــي الدولـــي.

نبذة مختصرة عن العرض
فـــي بدايـــة عرضـــه، أشـــار د. حســـين إلـــى أن التدفـــق الكبيـــر والطلـــب 
ـــوم فـــي  ـــا بعـــد ي ـــد يوًم ـــات مـــن قبـــل صانعـــي القـــرار يتزاي علـــى البيان
جميـــع جوانـــب الحيـــاة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة، ويتـــم 
توليـــد هـــذه البيانـــات عبـــر اســـتخدام األجهـــزة المحمولـــة والمواقـــع 
المواقـــع  تحديـــد  بعـــد، ونظـــام  عـــن  االجتماعيـــة، واالستشـــعار 
العالمـــي)GPS( ، وإنترنـــت األشـــياء، وغيرهـــا مـــن التقنيـــات. وبالتالـــي، 
هنـــاك حاجـــة إلـــى اســـتخدام مصـــادر بيانـــات غيـــر تقليديـــة، األمـــر 
الـــذي يتطلـــب اســـتخدام االبتـــكار، والـــذكاء االصطناعـــي، والتعلـــم 

اآللـــي، وإدارة البيانـــات بشـــكل خـــالق وفـــي الوقـــت المناســـب.

وأوضـــح د. حســـين أن جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء يؤكـــد تبنيـــه 
لمبـــادئ األمـــم المتحـــدة األساســـية لإلحصـــاءات الرســـمية للوفـــاء 
بالتزامـــه تجـــاه مســـتخدمي البيانـــات وتســـهيل عملهـــم وتمكينهـــم 
مـــن اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة فـــي الوقـــت المناســـب، خاصـــة بعـــد 
ـــا تجـــاه  ـــا علـــى الوفـــاء بالتزامن انتشـــار جائحـــة كوفيـــد19-. “حرًصـــا من
مســـتخدمي البيانـــات، نتطلـــع إلـــى الـــدور الجديـــد والموســـع لجهـــاز 
التخطيـــط واإلحصـــاء، وهـــو مســـؤولية اإلشـــراف علـــى البيانـــات 
الرســـمية  اإلحصـــاءات  نطـــاق  وتوســـيع  وتنقيتهـــا  وإدارتهـــا 
توفيـــر  مـــع  المناســـب،  الوقـــت  فـــي  للمســـتخدمين  وإتاحتهـــا 
ـــاء الشـــراكات، وتحديـــث المنهجيـــات،  البيئـــة القانونيـــة الالزمـــة، وبن
وتحســـين جـــودة اإلحصـــاءات، ونشـــرها مـــن خـــالل قواعـــد البيانـــات 
باحتياجاتهـــم  والسياســـات  القـــرار  صانعـــي  تـــزود  التـــي  الذكيـــة 
مـــن المنتجـــات الالزمـــة. وفيمـــا يتعلـــق بثقافـــة البيانـــات، يســـعى 
الجهـــاز إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي بأهميـــة البيانـــات، وشـــرح كيفيـــة 
اســـتخدامها فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، خاصـــة فـــي مجـــال التنبـــؤ، 
وإعـــداد الرســـوم البيانيـــة، والرســـوم المرئيـــة، والتقاريـــر ذات الصلـــة.
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الجلسة األولى: 

الحلقـــة النقاشـــية: توفيـــر البيانـــات مـــن أجـــل تعزيـــز األثـــر اإلنمائـــي: لمـــاذا نحتـــاج إلـــى االســـتثمار فـــي البيانـــات

واالحصـــاء  التخطيـــط  جهـــاز  رئيـــس  مســـاعد  النعيمـــي،  العزيـــز  عبـــد  محمـــد  الســـيد/  ســـعادة  الجلســـة:  رئيـــس 

ــة  ــارة عــن حلقــة نقاشــية مــع شــخصيات محلي كانــت الجلســة عب
فــي  لالســتثمار  حاجتنــا  ســبب  عــن  للحديــث  المســتوى  رفيعــة 
البيانــات. وشــدد الســيد/ النعيمــي علــى األهميــة الحاليــة للبيانــات، 
ال ســيما فــي مجــال التنميــة المســتدامة، لذلــك يمكــن االتفــاق 

علــى أن “البيانــات هــي النفــط الجديــد “للعالــم الحديــث.

واستهل السيد/ النعيمي الجلسة بالتعريف بالمتحدثين:
الســيدة/ مشــاعل علــي الحمــادي - الوكيــل المســاعد لشــؤون . 	

تقنيــة المعلومــات الحكوميــة فــي وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات

اللجنــة . 	 رئيــس  نائــب   – الكــواري  ســيف  بــن  محمــد  الدكتــور/ 
اإلنســان لحقــوق  الوطنيــة 

التنفيــذي . 	 الرئيــس  – مســاعد  الغامــدي  علــي  الســيد/ محمــد 
لقطــاع الحوكمــة والتطويــر المؤسســي ومديــر مكتــب الشــؤون 

ــة الخارجيــة فــي جمعيــة قطــر الخيري

الدكتــور/ خالــد النعمــة – مديــر السياســة األســرية فــي معهــد . 	
الدوحــة الدولــي لألســرة 

أواًل: السيدة/ مشاعل علي الحمادي 
س 1: هــل يمكــن أن تعطينــا فكــرة عــن أهميــة البيانــات بالنســبة 

لوزارتكــم فــي إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة؟

س 2: ما هي أهم البيانات التي تنتجها وزارتكم؟

البيانــات  جمــع  فــي  تواجهكــم  تحديــات  هنــاك  هــل   :3 س 
واســتخدامها فــي مجــال التحــول الرقمــي؟ وهــل لديــك اقتراحــات 

المجــال؟ هــذا  فــي  محــددة 

وكانت اإلجابة على األسئلة كما يلي:
جمــع  علــى  تعمــل  قطــر  حكومــة  بــأن  مشــاعل  الســيدة/  أجابــت 
 ،)QDG( البيانــات وتوفيرهــا مــن خــالل بوابــة حكومــة قطــر الرقميــة
واســتطالع  البيانــات  جمــع  إلــى  االســتراتيجية  هــذه  تهــدف  حيــث 
اإللكترونيــة  والخدمــات  الحكوميــة  البيانــات  وتوفيــر  العمــالء  آراء 
ــات بمــا يدعــم متخــذي  ــز الشــفافية فــي عــرض البيان وتبادلهــا، وتعزي
القــرار. وأشــارت إلــى أن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ال 
ــة  ــات قطاعي ــل تجمعهــا وتعرضهــا فــي منصــة بيان ــات، ب ــج البيان تنت
مفتوحــة للعالــم، مثــل بيانــات المواليــد والوفيــات وغيرهــا. وأشــارت 
إلــى أن التحديــات تتمثــل فــي النمــاذج المختلفــة المســتخدمة وتحفــظ 
بعــض الهيئــات علــى تقديــم البيانــات التــي بحوزتهــا. وســتعمل وزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات علــى إعــداد اســتراتيجية عامــة 
متكاملــة للبيانــات لتكــون منــارة للبيانــات فــي قطــر. واختتمــت بقولهــا 

أن البيانــات موجــودة 
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الـذي  األمـر  إليهـا،  الوصـول  إمكانيـة  تسـهيل  هـو  نحتاجـه  مـا  وكل 
يتطلـب زيـادة االسـتثمار فـي البيانـات، ونشـر الوعـي بأهميتهـا، ونشـر 
يتولـى  بينمـا  تقنـي،  بـدور  تقـوم  الـوزارة  أن  وأكـدت  البيانـات.  ثقافـة 

جودتهـا. وضمـان  ونشـرها  المعلومـات  تحليـل  دور  الجهـاز 
الجهـاز  يقـوم  أن  الضـروري  مـن  بأنـه  المتحدثـة  توصيـة  وكانـت 

قطـر. حـول  متكاملـة  بيانـات  يتضمـن  بيانـات  بنـك  بإنشـاء 

ثانًيا: د. محمد بن سيف الكواري
س 1: إلى أي مدى تستخدم مؤشرات وإحصاءات حقوق اإلنسان 

في تنفيذ وتطبيق معايير حقوق اإلنسان الوطنية والدولية؟

س 2: هل تواجهون تحديات بالنسبة لتوافر واستخدام مؤشرات 
حقوق اإلنسان ومؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030؟

الموضـوع؟  اقتراحـات محـددة بخصـوص هـذا  لديكـم  هـل   :3 س 
وهـل تقترحـون زيـادة االسـتثمار فـي عمليـة جمـع ونشـر البيانـات 

والمؤشـرات؟

فـي معـرض رده علـى األسـئلة أعـاه، ركـز الدكتـور الكـواري علـى 
مـا يلـي:

أهميـة البيانـات فـي قيـاس األداء مـن خـالل اسـتخدام المؤشـرات، 
موضًحـا أن اللجنـة الوطنيـة لحقوق اإلنسـان تسـتفيد بشـكل كبير 
اإلنسـان.  الدوليـة لحقـوق  اللجنـة  البيانـات فـي تعاملهـا مـع  مـن 
عشـر  الخمسـة  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أن  علـى  شـدد  كمـا 
التـي اعتمدتهـا األمـم المتحـدة فـي عـام 2015 هـي فـي الواقـع جوهر 

حقـوق اإلنسـان الـواردة فـي اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان فـي 
عـام 2015، والعهـود الدوليـة الالحقـة، حتـى لـو كانـت مكتوبـة مـن 

قبـل خبـراء حقـوق اإلنسـان أنفسـهم.

كمـا، أكـد أن بعـض األطـراف تعانـي ممـا أسـماه “رهـاب البيانـات”، 
داعيـًا إلـى بنـاء ثقافـة بيانـات. وأشـار إلـى أن تحـدي الحصـول علـى 
بعمليـة  يضـر  ممـا  أكثـر  العلمـي  البحـث  بعمليـة  يضـر  البيانـات 
وأوصـى  المناسـب.  الوقـت  فـي  الصحيحـة  القـرارات  اتخـاذ 
المتحـدث بإنشـاء تطبيـق حكومـي يمكـن مـن خاللـه تنزيـل البيانات 
والمعلومـات بشـكل إلكترونـي دون الحاجـة إلـى طلبها كتابًيا، حيث 

المقصـود. الغـرض  تفويـت  يتـم  قـد 

ثالثًا: السيد/ محمد الغامدي
س 1: هـل يمكـن أن تخبرنـا عـن دور قطـر الخيريـة فـي دعـم تحقيـق 

أجنـدة التنميـة المسـتدامة 2030؟

س 2: هـل تقومـون بتوثيـق المسـاعدات التنمويـة واإلغاثيـة التـي 
تقدمونهـا علـى المسـتوى العالمـي وفـق تصنيفـات معينـة؟
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وجاء رد السيد/ الغامدي على السؤالين كالتالي:
أن قطــر الخيريــة منظمــة غيــر حكوميــة توجــه 85٪ مــن مواردهــا 
شــريك   2000 حوالــي  ولديهــا  المســتدامة،  التنميــة  لخدمــة 
لغــة  أصبحــت  البيانــات  أن  المتحــدث  ويــرى  قطــر.  وخــارج  داخــل 
العصــر ألنهــا تعطــي مؤشــرات واضحــة التخــاذ القــرار الصحيــح، 
وجعلــت قطــر الخيريــة هــذه القاعــدة مــن أساســيات عملهــا علــى 
حــول  دولــة   70 فــي  تعمــل  حيــث  والدولــي،  المحلــي  المســتويين 
العالــم. وعندمــا واجهــت قطــر الخيريــة اتهامــات مختلفــة، كانــت 
األمــم المتحــدة المدافــع األول عنهــا، ألن الجمعيــة تمتلــك بيانــات 
موثقــة عــن جميــع أعمالهــا، وتســتخدم التكنولوجيــا علــى نطــاق 
واســع، وال تخشــى مــن الكشــف عــن بياناتهــا ومعلوماتهــا. وأكــد 
أن الجمعيــة ال تلعــب دور الحكومــات، بــل تدعــم جهــود التنميــة.
وعلــى صعيــد التحديــات، أوضــح المتحــدث أن الوصــول إلــى بعــض 
المعلومــات صعــب ويواجــه حساســية مجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد بعــض الفئــات االجتماعيــة، مثــل األيتــام، أو ظاهرتــي الــزواج 
والطــالق، وعــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر. 
إضافــة إلــى ذلــك، أشــار المتحــدث إلــى أن التحــدي الثانــي يكمــن 
فــي الحفــاظ علــى مصداقيــة المعلومــات والبيانــات، ال ســيما بمــا 
يتماشــى مــع ثــورة وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تنقــل كميــة 

ــات دون التحقــق مــن مصداقيتهــا. هائلــة مــن البيان
لتوفيــر  شــراكات  بنــاء  بضــرورة  الغامــدي  الســيد  وأوصــى 

البيانــات. جــودة  أهميــة  علــى  والتأكيــد  المعلومــات، 

رابًعا: السيد/ خالد النعمة
س 1: هــل يمكــن أن تخبرنــا عــن كيفيــة اتخــاذ القــرارات بنــاًء علــى 
التــي يجريهــا معهدكــم ويعــرض  الدراســات والبحــوث )الميدانيــة( 
مخرجاتهــا؟ ومــا هــي السياســات المتبعــة لنشــر نتائــج هــذه البحــوث؟ 

وهــل تواجهــون تحديــات فيمــا يتعلــق باســتخدام النتائــج؟

اســتراتيجية  إعــداد  فــي  المشــاركة  إلــى  تتطلعــون  هــل   :2 س 
إقامــة  إلــى  تتطلعــون  وهــل  وكيــف؟  الثالثــة؟  الوطنيــة  التنميــة 

باألســرة؟ المتعلقــة  األبحــاث  مجــال  فــي  الجهــاز  مــع  شــراكة 

وركز السيد النعمة في إجاباته على النقاط التالية:
يقــوم معهــد الدوحــة الدولــي لألســرة بالكثيــر مــن األبحــاث فــي 
مجــاالت الــزواج واإلنجــاب والطــالق، والتــي يتــم نشــرها فــي دوريــات 
محكمــة وموثوقــة قبــل عرضهــا علــى صنــاع القــرار. كمــا يشــجع 
المعهــد الباحثيــن علــى نشــر أبحاثهــم، وهــم يعملــون حالًيــا علــى 

البحــث ومصداقيــة  جــودة  لضمــان  للنشــر  موحــد  معيــار  وضــع 
المعلومــات.

أمــا بخصــوص دعــم اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة، فــإن 
ــار  ــه مؤشــرات مهمــة تتعلــق باألطفــال الصغــار وكب المعهــد لدي
الســن والصحــة والتعليــم، وكلهــا مهمــة لالســتراتيجية، والمعهــد 
علــى أتــم االســتعداد لتقديــم هــذه البيانــات للجهــات المشــاركة 
فــي وضــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة، إضافــة إلــى أن 

المعهــد لديــه شــراكة قائمــة مــع الجهــاز.

خاصة الحلقة النقاشية:
التحديات التي تواجه البيانات:

مــلء . 	 فــي  الدقــة  وعــدم  التغييــر،  رهــاب  مــن  خــوف  هنــاك 
االســتبيانات، ممــا يتطلــب رفــع مســتوى الوعــي لــدى الجهــات 

االســتمارات. تمــأل  التــي 

صعوبــة االســتمارات المقدمــة لجمــع البيانــات، وتحفــظ بعــض . 	
المشــاركين عــن تعبئة االســتمارات.

هنــاك وعــي نســبي بفائــدة المعلومــات، خاصــة مــع ثــورة وســائل . 	
التواصــل االجتماعــي وانتشــارها، مــع عــدم وجــود يقيــن حــول 
ــة المعلومــات وتفســيرها أو تحليلهــا وتأثيرهــا الســلبي. مصداقي

ضعف ثقافة البيانات والمعلومات.. 	

االقتراحات الرئيسية الناتجة عن الحلقة النقاشية:
تعزيز الشراكة بين مالكي البيانات ومنتجيها.. 	

نشر ثقافة البيانات والتوعية بأهميتها.. 	

إنشاء تطبيق لتدفق البيانات واستخدامها.. 	

ونشــر . 	 لتوثيــق  التكنولوجيــا  فــي  مكثــف  بشــكل  االســتثمار 
البيانــات.

العمــل علــى تقديــم ونشــر بحــوث محكمــة فــي كافــة المجــاالت . 	
الحيويــة لدعــم متخــذي القــرار.
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 الجلسة الثانية: 

استخدام البيانات في قياس التقدم المحرز
واإلحصــاء التخطيــط  جهــاز  رئيــس  مكتــب  ومستشــار  المعلومــات  نظــم  إدارة  مديــر  داغــي،  القــره  علــي  خالــد  الدكتــور/  الجلســة:  رئيــس 

قبــل انضمامــه إلــى جهــاز التخطيط واإلحصاء، شــغل الدكتور خالد 
منصــب مديــر نظــم المعرفــة واالبتــكار فــي قطــاع البحــث والتطويــر 
فــي مؤسســة قطــر. وفــي عــام 2008، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه 
مــن جامعــة مانشســتر بالمملكــة المتحــدة. كذلــك، تــرأس فــي عــام 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  لمعهــد  متميــًزا  مشــروًعا   2013
بصفتــه باحــث زائــر ومديــر مشــروع العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار. 
للمديريــن  المتقدمــة  “الشــهادة  علــى  حصــل   ،2016 عــام  وفــي 
التنفيذييــن فــي اإلدارة واالبتــكار والتكنولوجيــا”)ACE( مــن معهــد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.

أوالً: الدكتور/ ليوناردو مينشيني – اليونيسف
فــي  الدكتــوراه  درجــة  مينشــيني  ليونــاردو  الدكتــور  يحمــل 
اقتصاديــات التنميــة مــن جامعــة فلورنســا، ويشــغل منصــب 
الطفــل  حقــوق  لرصــد  اليونيســف  منظمــة  فــي  مستشــار 
إلــى  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، إضافــة 
تقديمــه الدعــم الفنــي للبحــوث والعمــل اإلحصائــي الــذي تتــواله 
د.  انضمــام  وقبــل  المنطقــة.  فــي  دولــة   20 فــي  اليونيســف 
ا  مينشــيني إلــى المكتــب اإلقليمــي لليونيســف، عمــل مستشــاًر
تقنًيــا رئيســًيا فــي فريــق العمــل الالئــق التابــع لمنظمــة العمــل 
أقســام  وتــرأس   ،)2019-2018( إفريقيــا  لشــمال  الدوليــة 
منظمــة  فــي  االجتماعــي  اإلدمــاج  االجتماعيــة/  السياســة 
اليونيســف المغرب )2016-2018(، واليونيســف مصر )2016-2011(.

ــة  ــات اإلداري ــز اإلحصــاءات الرســمية والبيان عنــوان العــرض: تعزي
لقيــاس التقــدم المحــرز فــي مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة 

وتوجيه السياسات المتعلقة باألطفال 

نبذة مختصرة عن العرض
ركــز العــرض علــى أهميــة تعزيــز اإلحصــاءات الرســمية والبيانــات 
التنميــة  أهــداف  فــي مؤشــرات  المحــرز  التقــدم  لقيــاس  اإلداريــة 
المســتدامة وتوجيــه السياســات المتعلقــة باألطفــال. وحيــث أن 
منظمــة اليونيســيف التابعــة لألمــم المتحــدة تتولــى مهمــة دعــم 
إعمــال حقــوق الطفــل فــي جميــع أنحــاء العالــم، فهــي تســتثمر فــي 
إنتــاج ونشــر بيانــات وأدلــة قويــة وموثوقــة لوضــع سياســات وبرامج 
مســتنيرة لألطفــال، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تعزيــز اإلحصــاءات 
الرســمية والبيانــات اإلداريــة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي أهــداف 

التنميــة المســتدامة المتعلقــة باألطفــال.

وقــدم الدكتــور مينشــيني فــي عرضــه الوضــع الحالــي لمــدى توفــر 
فــي  باألطفــال  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بيانــات 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وأشــار إلــى أن ٪40 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  مــن  مؤشــًرا   37 مــن 
المتعلقــة باألطفــال فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا ليــس لديهــا بيانــات أو أن بياناتهــا غيــر كافيــة، مشــدًدا علــى 
أن جــزًءا مــن التقديــرات المتاحــة هــو نتائــج النمذجــة. كمــا ســلط 
ــات عــن 80  ــد بيان ــة المســوح األســرية التــي تول الضــوء علــى أهمي
مؤشــًرا ألهــداف التنميــة المســتدامة )حوالــي ثلــث المجمــوع(، مــع 
 )MICS( ــد علــى أن مســوح مجموعــة المؤشــرات المتعــددة التأكي
هــي وحدهــا القــادرة علــى إنتــاج تقديــرات لمؤشــرات أهــداف التنميــة 

المســتدامة البالــغ عددهــا 33 مؤشــًرا.

وتحــدث الدكتــور مينشــيني عــن النظــام اإلحصائــي ســريع التطــور، 
بمــا فــي ذلــك البيانــات الضخمــة، وعــن الحاجــة إلــى بيانــات فــي 
الوقــت الفعلــي، واحتياجــات تقديــرات المســتويات اإلداريــة األدنــى، 

ــة للنظــام  ونظــرة متوازن
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للبيانــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر البيانــات التكميليــة 
الالزمة اللتقاط العناصر الرئيسية لرصد أهداف التنمية المستدامة.

ــة  ــات اإلداري ــر المســتخدمة للبيان ــات غي ــى اإلمكان وركــز العــرض عل
بيانــات  إلنتــاج  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
فــي الوقــت المناســب )وفــي الوقــت الفعلــي( عــن األطفــال، بمــا 
فــي ذلــك رصــد أهــداف التنميــة المســتدامة. ووصــف المتحــدث 
البيانــات اإلداريــة بأنهــا العمــود الفقــري ألنظمــة البيانــات الوطنيــة 
التــي تكمــل جمــع البيانــات مــن خــالل المســوح األســرية، مضيًفــا 
أن نمــوذج نضــج البيانــات اإلداريــة )ADaMM(، وهــو أداة طورتهــا 
يقــوم  الوطنيــة،  اإلداريــة  البيانــات  مشــهد  لتقييــم  اليونيســف 
بتحديــد االســتثمارات ذات األولويــة التــي تحتــاج لتعزيــز، ودعــم نهــج 

منســق للبيانــات اإلداريــة عبــر القطاعــات.
لالســتثمار  توصيــات  بتقديــم  عرضــه  مينشــيني  الدكتــور  واختتــم 
فــي اإلمكانــات غيــر المستكشــفة للبيانــات اإلداريــة وأنظمــة إدارة 
مــن  المســتفادة  الــدروس  مــن  والتعلــم  القطاعيــة،  المعلومــات 
جائحــة كوفيــد19- مــن حيــث االســتثمار فــي تعزيــز أنظمــة اإلحصــاء 
المناســب  الوقــت  فــي  البيانــات  إلنتــاج  جاهــزة  لتكــون  الوطنيــة 
وفــي الوقــت الفعلــي فــي أوقــات التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي 

الســريع، وعنــد مواجهــة صدمــات خارجيــة، مثــل جائحــة كوفيــد.

ثانيًــا: الدكتــور/ هنــري فيكتــور - منظمــة الصحــة العالميــة
يشــغل الدكتــور هنــري فيكتــور منصــب عالــم ديموغرافــي وباحــث 
فــي الصحــة العامــة. ويعمــل منســًقا لنظــم المعلومــات الصحيــة 
اإلقليمــي  المكتــب  فــي  والنشــر  والمعلومــات  العلــوم  فــي قســم 
لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط فــي القاهــرة، مصــر. 
وكان قــد تخــرج مــن جامعــة بنســلفانيا، وشــغل عــدة مناصــب فنيــة 
ــي بالمخــدرات  ــة مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعن ــة وبحثي وأكاديمي
السويســري  والمعهــد  كولومبيــا،  وجامعــة   ،  )UNODC( والجريــم 
وهيئــة  كيــب،  ويســترن  وجامعــة  والعامــة،  االســتوائية  للصحــة 

اإلحصــاء فــي جنــوب إفريقيــا، و جامعــة مــالوي.

خــالل  مــن  األثــر  وتحقيــق  القيــاس  تحســين  العــرض:  عنــوان 
المعــززة الوطنيــة  الصحيــة  المعلومــات  أنظمــة 

نبذة مختصرة عن العرض
أهميــة  مــدى  توضيــح  إلــى  أساســي  بشــكل  العــرض  هــدف 
التأثيــر مــن خــالل نظــم معلومــات  القيــاس وتحقيــق  تحســين 
الدكتــور فيكتــور فــي عرضــه  قــام  صحيــة وطنيــة معــززة. وقــد 
بتســليط الضــوء علــى دور نظــم المعلومــات الصحيــة الوطنيــة 
فــي توليــد بيانــات موثوقــة وفــي الوقــت المناســب لضمــان اتخــاذ 
قــرارات رعايــة صحيــة جيــدة. وقــام بتحليــل التحديــات والفــرص 
البيانــات الموجــودة فــي إقليــم شــرق  الرئيســية لســد فجــوات 
المتوســط   لمنظمــة الصحــة العالميــة. وقــدم ملخًصــا للمبادرات 
ــدان فــي تحســين نظــم  ــر الرئيســية لدعــم البل واألدوات والمعايي
المؤسســات  الوطنيــة، وشــدد علــى دور  المعلومــات الصحيــة 
الوطنيــة وشــركاء التنميــة فــي دعــم مبــادئ البيانــات الخمســة 
الــدول  مــع  عملهــا  تحكــم  التــي  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
األعضــاء: البيانــات كمنفعــة عامــة؛ وتعزيــز ثقــة الــدول األعضــاء 
المعلومــات  ونظــم  الُقطريــة  البيانــات  وتعزيــز  البيانــات؛  فــي 
البيانــات؛  علــى  اإلشــراف  تتحمــل مســؤولية  الصحيــة؛ وكونهــا 

وســد الثغــرات فــي بيانــات الصحــة العامــة.
وتوقــع المتحــدث توافــر البيانــات لكل مؤشــر من مؤشــرات الهدف 
الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 22 دولــة بمــا فيها دول 

ــات المتوفــرة لـــ  ــه للبيان ــا لتحليل مجلــس التعــاون الخليجــي. ووفًق
33 مؤشــًرا للهــدف الثالــث للتنميــة المســتدامة، تمتلــك قطــر 20 
مؤشــًرا بنقطتــي بيانــات علــى األقــل، و 9 مؤشــرات بنقطــة بيانــات 

واحــدة، و 3 مؤشــرات بــدون بيانــات، ومؤشــر واحــد غيــر متــاح.
وأوضــح الفــرص المتاحــة لتحســين نظــم المعلومــات الصحيــة مــن 
خــالل زيــادة عمليــة الرقمنــة، وتطويــر االســتراتيجية العالميــة للصحــة 
 ،)ICD-11) الرقميــة 2020-2025، ورقمنــة التصنيــف الدولــي لألمــراض
وزيــادة تغطيــة شــبكة الهاتــف المحمــول، وزيادة الطلب على البيانات 
الالزمــة للعمــل وبيانــات أســباب الوفــاة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد19-.

العالميــة  الصحــة  منظمــة  أدوات  مجموعــة  تقــوم  أن  وتوقــع 
األدوات  وبعــض  الروتينيــة  الصحيــة  المعلومــات  نظــم  لبيانــات 
والنهــج المتاحــة ببنــاء القــدرات علــى جمــع البيانــات ومعالجتهــا 

واســتخدامها. وتحليلهــا 
فضــًلا  الرئيســية،  والثغــرات  التحديــات  إلــى  المتحــدث  وأشــار 
عــن توضيــح الطريــق قدًمــا، حيــث تشــمل التحديــات والفجــوات 
المدربــة، ووجــود قيــود  البشــرية  المــوارد  الرئيســية محدوديــة 
ماليــة، ومحدوديــة البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة، وعدم وجود خطط 
ووجــود  الصحيــة،  المعلومــات  لنظــم  بيانــات  ومعاييــر  عمــل 

نقــص فــي جــودة واســتخدام البيانــات ومراجعــة اإلجــراءات.
أهــداف  لرصــد  البيانــات  نظــم  تعزيــز  بكيفيــة  عرضــه  واختتــم 
التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة مــن خــالل اقتــراح القيــام 
بجمــع بيانــات أســباب الوفيــات المحــددة، والمحــددات الصحيــة، 
وبنــاء  الشــاملة،  الصحيــة  والتغطيــة  والمراضــة،  والمخاطــر 
الرئيســية، ومجموعــة  التدخــالت  لتنفيــذ  المســتدامة  القــدرات 
الســكانية،  والمســوح  الصحيــة،  للبيانــات  التقنيــة  “ســكور” 
متعــددة  والُنهــج  التشــغيلية،  والبحــوث  الصحيــة  والنظــم 
ــز عمليــة تبــادل  القطاعــات، وتحســين القــدرة اإلحصائيــة، وتعزي

)المصنفــة(. البيانــات  توافــر وجــودة  مــدى  وزيــادة  البيانــات، 

ــا: الدكتــور/ فيتــو إنتينــي - برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
ً
ثالث

يشــغل الدكتــور فيتــو إنتينــي منصــب الخبيــر االقتصــادي اإلقليمــي 
ورئيــس فريــق النمــو الشــامل والتمويــل المســتدام فــي برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي المنطقــة العربيــة. وتخصــص الدكتور 
فيتــو فــي االقتصــاد الدولــي، وحاصل على درجات ماجســتير مختلفة 
فــي السياســات البيئيــة، والتنميــة، واقتصاديــات العمــل، ويحمــل 
شــهادة دكتــوراه فــي االقتصــاد اإلقليمــي والجغرافيــا االقتصاديــة، 
وهــو متخصــص فــي االقتصــاد القياســي علــى مســتوى الدراســات 

العليــا.
للتحليـــالت  البديلـــة  البيانـــات  مصـــادر  اســـتخدام  العـــرض:  عنـــوان 
االجتماعية واالقتصادية السريعة: الدروس المستفادة من كوفيد 19.
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نبذة مختصرة عن العرض
حــول اســتخدام مصــادر  فــي عرضــه  إنتينــي  الســيد/ فيتــو  أشــار 
البيانــات البديلــة للتحليــالت االجتماعيــة واالقتصاديــة الســريعة إلى 
أهميــة الــدروس المســتفادة مــن جائحــة كوفيــد19-، مــع ضــرورة 
تحديــد التكلفــة االقتصاديــة بعــد الصدمــات الشــديدة، لمــا لهــذا 
األمــر مــن أهميــة فــي التخطيــط قبــل وقــوع الكارثــة وتقييــم مــا 
بعدهــا والمســوح المتعلقــة بهــا باعتبارهــا مصــدر بيانــات لتحديــد 
حجــم األضــرار التــي تلحــق باألشــخاص والشــركات بســبب الكوارث. 
كمــا أشــار إلــى عيــوب إجــراء المســوح التــي تشــمل التكلفــة العاليــة 
ووقــت التنفيــذ وتوفيــر لقطــات ســريعة فــي نقــاط زمنيــة محــددة. 
لكنــه أشــار إلــى أنــه فــي اآلونــة األخيــرة، أصبــح يتــم اســتخدام صــور 
األقمــار الصناعيــة وبيانــات التنقــل البشــري واســعة النطــاق )مثــل 
نظــام تحديــد المواقــع علــى الهاتــف المحمــول( ووســائل التواصــل 

االجتماعــي لرصــد وتحليــل الكــوارث والصدمــات األخــرى.

وأوضــح المتحــدث أهميــة أداة االستشــعار عــن بعــد لتحليــل الضــوء 
الليلــي التــي تكتشــف األضــواء االصطناعيــة، وتحســب المــدة التــي 
تنطفــئ فيهــا، وتحلــل اتجاهاتهــا فــي األيــام التــي تلــي الحــدث. وهــذا 
األمــر يســاعد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي الكشــف عــن 
المعلومــات حــول المناطــق التــي تأثــر فيهــا نظــام الطاقــة، حيــث 
تســتخدم البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا كبديــل لتقديــر العواقــب 
الليليــة  اإلضــاءة  تطويــر  يتــم حســاب مؤشــر  أيًضــا،  االقتصاديــة. 
كمؤشــر  اســتخدامه  يتــم  الــذي  المحلــي  الدخــل  توزيــع  لمعرفــة 

معيــاري لتحديــد الســكان المتأثريــن والتحليــالت األخــرى.
وأشــار الســيد/ إنتينــي إلــى تطبيقات أخرى لصــور األقمار الصناعية، 
والتــي تشــمل تأثيــر االقتصــاد الكلــي علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
وكشــف أضــرار المبانــي، بمــا فــي ذلــك المبانــي التــي مــن المحتمــل 
المدمــرة.  واألخــرى  بشــدة،  تضــررت  والتــي  متضــررة،  تكــون  أن 
كمــا توقــع منهجيــات التحليــل، بمــا فــي ذلــك إجــراء االســتدالل 
الســببي بعــد وقــوع الكارثــة. وقــد حــددت الدراســات التــي تســتخدم 
آثــار الكــوارث مــن  المســوح العوامــل المختلفــة التــي تؤثــر علــى 
خــالل النمــاذج االقتصاديــة القياســية )مثــل االنحــدار اللوجســتي(، 
وأســلوب الفــرق بيــن االختالفــات )DiD( ، وهــي طريقــة إحصائية تقارن 
متوســط   التغييــر بمــرور الوقت بين مجموعتي “العــالج” و “المراقبة”.
وأوضــح أن أســلوب التعلــم اآللــي هــو مفتــرق طــرق لألســاليب 
ا. وأضــاف أن  الســابقة يمكــن اســتخدامه لتقديــم تحليــل أكثــر تطــوًر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يســتخدم أســلوب التعلم اآللي لمســح 
تأثيــر األزمــات الســابقة وتقديــر تأثيــر األزمــات الجديــدة علــى األســر.

المتحــدة  األمــم  برنامــج  دور  علــى  الضــوء  المتحــدث  وســلط 
اإلنمائــي فــي تدريــب معاهــد/ مكاتــب اإلحصــاء فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، حيــث كان مــن بيــن الخريجيــن خــالل العاميــن الماضييــن 
180 خريًجــا فــي مبــادرة التعليــم الثانــوي فــي أفريقيــا، و 171 خريًجــا 

مــن HBDS ، وأكثــر مــن ألــف مــن أعضــاء المجتمــع.
وتوقــع المتحــدث وجــود حاجــة إلــى بيانــات فــي الوقــت الفعلــي فــي 
حالــة األزمــات. مــن أجــل ذلــك، يســتخدم برنامــج األمــم المتحــدة 
 SURGE بيانــات  مركــز  مثــل  والنهــج  األدوات  بعــض  اإلنمائــي 
علــى  القــرار  صنــع  علــى  تســاعد  أدوات  توفــر  تقييمــات  إلجــراء 
المســتوى العالمــي، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى االســتجابة 
لألزمــات، وعلــى منصــة بيانــات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
المســتقبلية، وهــي مــورد مفتــوح يترجــم البيانــات متعــددة األبعــاد 
إلــى رؤى عمليــة لدعــم الحكومــات والعامليــن اآلخريــن فــي مجــال 
معلومــات  لوحــات  المتاحــة  األخــرى  األدوات  وتشــمل  التنميــة. 
بيــن  تتبــع للمســاواة  اللقاحــات بشــكل عــادل، وأجهــزة  لتوزيــع 

الجنســين، وأجهــزة محــاكاة للدخــل األساســي المؤقــت، ودعــم 
.GEO Hub  الوقــود األحفــوري، ومركــز جيــو لتجميــع البيانــات

كمــا أوضــح المتحــدث أهميــة البيانــات متعــددة األبعــاد لتحديــد 
مــن تخلفــوا عــن الركــب، والتأكــد مــن عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب،

الدوليــة العمــل  منظمــة   - بيرارديــل  إيــف  الســيد/  رابًعــا: 
يشــغل الســيد/ إيــف بيرارديــل منصــب كبيــر اإلحصائييــن فــي وحــدة 
إنتــاج البيانــات وتحليلهــا )دائــرة اإلحصــاء( فــي منظمــة العمــل 
الدوليــة فــي جنيــف. وقــد عمــل ســابًقا خبيــًرا إحصائًيــا فــي إدارة 
فــي  الدوليــة. وشــارك  العمــل  فــي منظمــة  التوظيــف  سياســة 
معالجــة البيانــات الجزئيــة لمســح القــوى العاملــة مــن أكثــر مــن 
160 دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة. وهــو حاصــل علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي اإلحصــاء مــن جامعــة بييــر مينديــز فرانــس 
مــن  القياســي  االقتصــاد  فــي  الماجســتير  ودرجــة  غرونوبــل،  فــي 

نفــس الجامعــة.

عنــوان العــرض: إعــداد بيانــات عاليــة الجــودة عــن القضايــا ذات 
األولويــة فــي مجــال العمــل

نبذة مختصرة عن العرض
قــدم الســيد/ إيــف بيرارديــل مــن منظمــة العمــل الدوليــة عرًضــا 
حــول إنتــاج بيانــات عاليــة الجــودة عــن القضايــا ذات األولويــة فــي 
مجــال العمــل. وأشــار فــي عرضــه إلــى أنــه ينبغــي جمــع البيانــات 
عاليــة الجــودة ونشــرها فــي الوقــت المناســب، بحيــث تكــون قابلــة 
للمقارنــة عبــر البلــدان، وتغطــي جميــع جوانــب إحصــاءات العمــل 
)أي عــدد كبيــر مــن المؤشــرات، وعــدد كبير من الجــداول المتقاطعة(.

كمــا توقــع وجــود حاجــة إلــى البيانــات الجزئيــة وفوائدهــا، باإلضافة إلى 
عمليــة جمــع البيانــات الجزئيــة التــي تشــمل االســتحواذ والمعالجــة 
ــات الجزئيــة  والتوثيــق والنشــر. وقــدم أيًضــا اتجــاه مجموعــات البيان
مــدار  علــى  المعيشــية  لألســر   )LFS( العاملــة  القــوى  لمســوح 
ســبتمبر  فــي  أنــه  إلــى  أشــار  حيــث  الماضيــة،  العشــر  الســنوات 
2022 تمــت معالجــة 12,761 بيانــات جزئيــة لمســوح القــوى العاملــة 
(LFS( لألســر المعيشــية فــي 165 دولــة عضــًوا فــي منظمــة العمــل 
الدوليــة. وبالنســبة للــدول العربيــة، ذكــر أن البيانــات الجزئيــة متوفــرة 
واإلمــارات  وفلســطين  والســعودية  ولبنــان  واألردن  العــراق  مــن 

العربيــة المتحــدة واليمــن.

البيانــات  إلــى تلقــي  واختتــم عرضــه بتســليط الضــوء علــى الحاجــة 
الجزئيــة لمســوح القــوى العاملــة مــن الــدول األعضــاء األخــرى فــي 

منظمــة العمــل الدوليــة لســد فجــوات البيانــات.
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 الجلسة الثالثة:

مستقبل اإلحصاءات االقتصادية )اإلشراف والشبكات ونظم البيانات( 
اإلســـكوا  فـــي  والبيئيـــة  االقتصاديـــة  اإلحصـــاءات  قســـم  رئيســـة  الُحســـن،  أبـــو  وفـــاء  الدكتـــورة/  الجلســـة:  رئيـــس 

الــي تســليط الضــوء علــى مــا تواجهــه  هدفــت هــذه الجلســة 
عــن  ناشــئة  عديــدة  تحديــات  مــن  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 
العولمــة االقتصاديــة والرقمنــة والتغيــرات التكنولوجية واألوبئة 
وتغيــر المنــاخ واالســتدامة. وهنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد مكاتــب 
اإلحصــاء الوطنيــة لتدابيــر وسياســات وطنيــة جــادة للتكيــف مــع 
التغيــرات مــن أجــل تعزيــز القــدرات، والتمكــن مــن تلبيــة الطلبــات 
المتزايــدة علــى إحصــاءات عاليــة الجــودة والدقــة من قبل الشــركات 

وصانعــي السياســات العامــة ومســتخدمي البيانــات.

أوالً: الدكتــور/ كونــراد بيســندورفر- الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي 
)GASTAT(  المملكــة العربيــة الســعودية

اإلحصائييــن  كبيــر  منصــب  بيســندورفر  كونــراد  الدكتــور  يشــغل 
فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
منصــب  شــغل   ،2022 عــام  حتــى   2020 عــام  ومنــذ   .)GASTAT)
رئيــس الهيئــة العامــة لإلحصــاء، حيــث قــام بتطويــر عمــل المعهــد 

والتحضيــر للتســليم إلــى رئيــس محلــي للهيئــة.

وقــد درس الدكتــور بيســندورفر االقتصــاد فــي جامعة فيينا لالقتصاد 
وإدارة األعمــال، وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد. 
وكان ســابًقا محاضــًرا فــي االقتصــاد الدولــي فــي كليــة H.E.C. إلدارة 

األعمــال فــي باريــس، ومعهــد الدراســات السياســية فــي باريــس.

عنوان العرض: بناء نظام بيانات حديث - الفرص والتحديات

نبذة مختصرة عن العرض
ركــز العــرض التقديمــي علــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية، 
وخاصــة الــدروس المســتفادة مــن تجربــة التعــداد الســكاني فــي 
الســعودية. وأكــد العــرض علــى حقيقــة أن البيانــات هــي منفعــة 
وهــي  للتبــادل،  وقابلــة  متاحــة  تكــون  أن  يجــب  ثــم  ومــن  عامــة، 
متطلبــات أساســية لتوليــد المعرفــة واالبتــكار. وســتحتاج المكاتب 
اإلحصائيــة الوطنيــة إلــى بنــاء نظــام بيانــات حديــث يعمــل بشــكل 
جيــد مــع ضــرورة اإلشــراف علــى هــذه البيانــات إلنتــاج إحصــاءات 
جيــدة. وفــي معــرض مشــاركة تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية، 
أوضــح الدكتــور كونــراد كيــف تمكنــت الهيئــة الســعودية لإلحصــاء 
مــن تنفيــذ التعــداد الهجيــن باســتخدام البيانات الضخمــة والبيانات 
علــى  للحصــول  التقليديــة  الميدانــي  المســح  وأســاليب  اإلداريــة 
البيانــات الســكانية. كمــا تمكنــت الهيئــة مــن تســريع عمليــة توفيــر 
البيانــات اإلحصائيــة لصانعــي السياســات والقــرارات فــي الحكومــة 
وقطــاع األعمــال. ثــم لخــص الدكتــور كونــراد عرضــه بالتأكيــد علــى 

الــدروس التاليــة:
إليهــا 	  الوصــول  يســهل  عامــة  منفعــة  البيانــات  اعتبــار  يجــب 

ومشــاركتها
تتطلــب نظــم البيانــات العاملــة إدارة ومبــادئ ســليمة 	 

وفعالــة للبيانــات
مهمــة 	  لتولــي  تماًمــا  مؤهلــة  الوطنيــة  اإلحصائيــة  المعاهــد 

القيــود بعــض  مــع  لكــن   - البيانــات  علــى  اإلشــراف 
بيانــات يعمــل 	  أكثــر أهميــة لنظــام  التعــاون والشــراكة  يعتبــر 

المؤسســي بشــكل جيــد مــن اإلعــداد 

ثانيـًـا: الدكتور/ صالــح الكفري - الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني
حصــل الدكتــور صالــح الكفــري علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد 
مــن جامعــة بافيــا فــي إيطاليــا، ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد 
مــن جامعــة بيرزيــت فــي فلســطين. وهــو يشــغل منــذ منتصــف 
عــام 2008 حتــى اآلن منصــب مديــر عــام اإلحصــاءات االقتصاديــة 

فــي الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

وعمــل الدكتــور الكفــري لســنوات عديــدة فــي مجــال االستشــارات 
المؤسســات  مــن  العديــد  فــي  البيانــات  وتحليــل  اإلحصائيــة 
والمنظمــات والبرامــج. ومنــذ عــام 1992، عمــل كمبرمــج ومحلــل 
بيانــات ومــدرب ومحاضــر لمؤسســات حكوميــة ومنظمــات غيــر 
العمــل،  ووزارة  الفلســطينية،  الدراســات  مركــز  مثــل  حكوميــة، 
هللا،  رام  فــي  البلجيكيــة  والقنصليــة  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة 
ومواطن، ومؤسسات أخرى، باإلضافة إلى تدريسه في عدة جامعات.

البيانــات  علــى  اإلشــراف  مســؤولية  تطويــر  العــرض:  عنــوان 
وشــبكات النظــم لإلحصــاءات االقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة: 

والفــرص التحديــات 

نبذة مختصرة عن العرض
علــى  الضــوء  تســليط  خــالل  مــن  عرضــه  الكفــري  الدكتــور  بــدأ 
المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فــي المنطقــة العربيــة، والتغيــرات 
التــي حدثــت فــي طبيعــة اإلحصــاءات االقتصاديــة، والتحديــات التــي 
نشــأت نتيجــة لذلــك. وشــدد علــى ضــرورة االنتقــال مــن األســاليب 
التقليديــة القديمــة ذات التكلفــة العاليــة إلنتــاج اإلحصــاءات إلــى 
نظــام اإلنتــاج اإلحصائــي الجديــد بتكلفــة منخفضــة. وأشــار الدكتــور 
الكفــري إلــى أهميــة األدوار والمســؤوليات المتوقعــة مــن المكاتــب 
اإلحصائيــة الوطنيــة فــي المنطقــة. وســيتطلب تحديــث األنظمــة 
التركيــز علــى تطبيــق منهجيــة التكامــل والتوحيــد القياســي وتوفيــر 
البيئــة المؤسســية. وباإلشــارة إلــى النــدوة رفيعــة المســتوى فــي 
، حــدد   TAGES2020 وتوصيــة عــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المتحــدث متطلبــات التحديــث والتحــول المؤسســي التاليــة لدعــم 

نظــام اإلحصــاءات االقتصاديــة الجديــدة:
توحيد األدوات اإلحصائية واللغة	 
تحديث العمليات اإلحصائية	 
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تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات والتشـــريعات 	 
ــات ــرية البيانـ ــان سـ لضمـ

تطوير الفرق الحاضنة عبر البلدان	 
تعزيز الشراكات والتواصل	 
تعزيز قدرات الموظفين، وإنشاء شبكة من الخبراء	 

وســـلط الدكتـــور الكفـــري الضـــوء علـــى عناصـــر إطـــار عمـــل اإلشـــراف 
علـــى البيانـــات التـــي اقترحتهـــا نيوزيلنـــدا، واقتـــرح الطريـــق إلـــى األمـــام 
باعتمـــاد إجـــراء TAGES مـــن خـــالل تشـــكيل فريـــق خبـــراء محلـــي 
أن  لدولـــة قطـــر  ويمكـــن  العمـــل.  لقيـــادة  االقتصاديـــة  للبيانـــات 
ــات  ــة للبيانـ ــراء محليـ ــة خبـ ــاء مجموعـ ــدة مـــن خـــالل إنشـ ــون رائـ تكـ

ــل. ــادة العمـ ــة لقيـ االقتصاديـ

وحدد المتحدث الخطوات التالية لبدء العملية:
إعـــداد قائمـــة االختصاصـــات لمشـــروع شـــامل لتطويـــر األدوات 	 

البيانـــات  ونظـــم  والشـــبكات  اإلشـــراف  مفهـــوم  ومســـودة 
لإلحصـــاءات االقتصاديـــة فـــي قطـــر.

القيـــام بـــأول تمريـــن للتقييـــم الذاتـــي، ووضـــع النمـــوذج األول 	 
الطريـــق. وخارطـــة  البيانـــات  الســـتراتيجية 

مشـــاركة عمليـــة المشـــروع بالكامـــل والنتائـــج مـــع المجموعـــة 	 
 )TAGES( االقتصاديـــة  لإلحصـــاءات  الفنيـــة  االستشـــارية 
والـــوكاالت الدوليـــة األخـــرى لتكـــون الحالـــة األولـــى فـــي المنطقـــة 

التـــي يمكـــن متابعتهـــا.
ـــة الفلســـطينية والشـــراكات 	  وأشـــار الدكتـــور الكفـــري إلـــى التجرب

مـــع فريـــق خبـــراء اإلســـكوا فـــي المضـــي قدمـــًا.

المتحـــدة  األمـــم  لجنـــة   - العـــوا  أحمـــد  الســـيد/  ـــا: 
ً
ثالث

)اإلســـكوا(  آســـيا  لغربـــي  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
يشـــغل الســـيد/ العـــوا منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتكنولوجيـــا 
فـــي لجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغـــرب آســـيا 

)اإلســـكوا(، حيـــث يخطـــط ويديـــر ويشـــرف علـــى برامـــج وعمليـــات 
للمنظمـــة،  االســـتراتيجية  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الناشـــئة،  بالتقنيـــات  المتعلقـــة  والمخاطـــر  الفـــرص  ويقيـــم 
ــدث  ــأن أحـ ــكوا بشـ ــب اإلسـ ــات ومكاتـ ــورة لمجموعـ ــدم المشـ ويقـ
االتصـــال  وتقنيـــات  المســـتقبلية  والتطلعـــات  المعلومـــات 
المنظمـــة  عمـــل  لمجـــاالت  المحتملـــة  القيمـــة  ذات  والبيانـــات 
األساســـية. ويعمـــل الســـيد العـــوا أيًضـــا كقائـــد تحويـــل األعمـــال 
الكبيـــرة للمنظمـــة،  الرئيســـية ذات األهميـــة  النظـــام  لمشـــاريع 
ــًلا عـــن  ــادًة علـــى البرامـــج والعمليـــات الحيويـــة، فضـ ــر عـ والتـــي تؤثـ

التحـــول الرقمـــي للمنظمـــة. إشـــرافه علـــى اســـتراتيجية 

عنوان العرض: بناء منظومة بيانات حديثة - أفضل الممارسات 
من تجربة اإلسكوا

نبذة مختصرة عن العرض
ركـــز عـــرض الســـيد العـــوا علـــى المشـــهد المتغيـــر إلنتـــاج البيانـــات 
ــرح  ــد، طـ ــام حديـــث جديـ ــاء نظـ ــل بنـ ــات. ومـــن أجـ ــتخدام البيانـ واسـ
يجـــب  التـــي  القضايـــا  تمثـــل  التـــي  األســـئلة  مـــن  العديـــد  العـــوا 
وحـــاالت  الرؤيـــة،  صلـــة  األكثـــر  القضايـــا  وشـــملت  معالجتهـــا. 
اســـتخدام البيانـــات، والقـــدرة التحليليـــة، وإدارة البيانـــات، والبنيـــة 
التحتيـــة للبيانـــات. ومـــن أجـــل تحديـــد مســـتوى نضـــج المكاتـــب 
اإلحصائيـــة الوطنيـــة، حـــدد الســـيد العـــوا 5 مراحـــل مـــن النضـــج 
التحليلـــي، وأكـــد علـــى أهميـــة التركيـــز علـــى حالـــة االســـتخدام ووضـــع 

اســـتراتيجية تضيـــف قيمـــة للجهـــات المعنيـــة.
ـــة  ـــات الحديث ـــة البيان ـــرح الســـيد العـــوا ضـــرورة استكشـــاف بني واقت
لتحقيـــق نهـــج شـــامل ومتكامـــل الســـتخدام الحجـــم الكبيـــر مـــن 
البيانـــات التـــي تتطلبهـــا الحكومـــات فـــي وقتنـــا الحاضـــر. ويمكـــن 
اســـتخدام البنيـــة الموحـــدة لتعزيـــز ودعـــم مهمـــة البيانـــات وفائدتهـــا 

فـــي العمليـــات واألنشـــطة 
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الحكومية، وتؤدي إلى اعتماد تقنيات البيانات الضخمة بشــكل ناجح.
رفيعــة  المرجعيــة  البنيــة  علــى  الضــوء  العــوا  الســيد  وســلط 
ــى التطبيــق العملــي  ــات اإلســكوا، وأشــار إل المســتوى لنظــام بيان
الســيد  واختتــم  البيانــات.  علــى  القائــم  السياســات  إلطــار صنــع 
العــوا حديثــه بعــرض طريقــة عمــل بوابــة بيانات اإلســكوا للمنطقة 
الخدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  البوابــة  تقــدم  حيــث  العربيــة، 
المجــاالت  مــن  العديــد  تغطــي  التــي  اإلحصائيــة  والمنتجــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، مــع توفيــر إمكانيــة الوصــول المفتــوح 

اإلحصائيــة. والمعلومــات  والتحليــالت  البيانــات  إلــى 

رابًعــا: الســيد/ جريــج بيترســون – جهــاز اإلحصــاء الكنــدي 
يشــغل الســيد/ جريــج بيترســون منصــب كبيــر مســاعدي اإلحصــاء 
المســؤول عــن مجــال اإلحصــاء االقتصــادي فــي جهــاز اإلحصــاء 
الكنــدي؛ ويشــمل نطــاق مســؤولياته ضمــان الجــودة وســهولة 
الوصــول إلــى برنامــج إحصائــي كبيــر ومعقــد يغطــي جميــع جوانــب 
والتجــارة  الصناعــي  اإلنتــاج  ذلــك  فــي  بمــا  الكنــدي  االقتصــاد 
الســلعية واالســتثمار والطاقــة والمعلومــات المتعلقــة بالبيئــة 
وأســعار المســتهلكين والمنتجيــن وإحصــاءات االقتصــاد الكلــي 
ــر بالذكــر  المنتجــة داخــل النظــام الكنــدي للحســابات القوميــة. جدي
أن الســيد/ جريــج خبيــر اقتصــادي حاصــل علــى درجــة الماجســتير 
فــي االقتصــاد مــن جامعــة كوينــز، وقــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي جهــاز 

اإلحصــاء الكنــدي عــام 1990. 

اإلحصــاء  شــبكات  دور  فــي  الكنديــة  التجربــة  العــرض:  عنــوان 
البيانــات علــى  اإلشــراف  فــي  االقتصــادي 

نبذة مختصرة عن العرض:
كيفيــة  علــى  الضــوء  بتســليط  عرضــه  بيترســون  الســيد/  بــدأ 
ــر طبيعــة اإلحصــاءات الرســمية حيــث قــارن بيــن النموذجيــن  تغي
القديــم والجديــد لإلحصــاءات الرســمية. ففــي النمــوذج القديــم، 
كانــت مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة هــي المصــدر الرئيســي للبيانــات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة بهيــكل مــن النــوع االحتــكاري حيــث كان 
لديهــا تكلفــة عاليــة للبنيــة التحتيــة والحصــول علــى البيانــات. أمــا 
فــي النمــوذج الجديــد، ُتعتبــر مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة شــركاء 
موثوقيــن لتجميــع البيانــات مــن مصــادر مختلفــة. تشــمل أنشــطة 
اإلشــراف فــي النمــوذج الجديــد )المعاييــر واألطــر المفاهيميــة، 
وأطر الخصوصية والسرية، والشريك الثالث الموثوق به والُمجمع(.

مــع  الكنــدي  اإلحصــاء  جهــاز  تجربــة  بيترســون  الســيد  عــرض 
النمــوذج اإلحصائــي الجديــد باســتخدام ثــالث حــاالت مــن قطــاع 
الطاقــة، وغرفــة التجــارة الكنديــة، وإطــار جــودة الحيــاة. يقــوم جهــاز 
اإلحصــاء الكنــدي بتنســيق قيــاس اإلطــار الــذي يشــمل شــركاء 
مــن قطاعــات المجتمــع واألعمــال والهيئــات العامــة. وفــي الجــزء 
دور  علــى  الضــوء  بيترســون  الســيد  العــرض، ســلط  مــن  األخيــر 
شــبكة األمــم المتحــدة لإلحصائييــن االقتصادييــن وهــي الشــبكة 
التــي تســعى إلــى دعــم الــدور المتطــور لإلحصــاءات االقتصاديــة 

الرســمية التــي تنتقــل إلــى “مــا وراء الناتــج المحلــي اإلجمالــي”

أوصــى الســيد بيترســون باتبــاع النهــج التالــي مــن اآلن فصاعــًدا: 
تبني نهج الفريق	 
التعــاون بيــن مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة 	 

واألوســاط األكاديميــة واألعمــال التجاريــة والمجتمــع المدنــي 
لكســر الحواجز بين اإلحصاءات االقتصادية والســكانية والبيئية

تبني منظور عالمي للتنمية	 
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الجلسة الرابعة: الدقة في التنمية المستدامة باستخدام الذكاء االصطناعي
رئيس الجلسة: دكتور محمد عمران من عالم أول في معهد قطر لبحوث الحوسبة

يشـــغل الدكتـــور/ محمـــد عمـــران منصـــب “عالـــم أول ورئيـــس فريـــق 
حوســـبة األزمـــات” فـــي معهـــد قطـــر لبحـــوث الحوســـبة. ويركـــز بحثـــه 
متعـــدد التخصصـــات علـــى معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة، والحوســـبة 
االجتماعيـــة، والتعلـــم اآللـــي التطبيقـــي. وهـــو يقـــوم بتحليـــل كميـــات 
كبيـــرة مـــن بيانـــات االستشـــعار االجتماعـــي خـــالل المواقـــف الحرجـــة 
باســـتخدام تقنيـــات تحليـــل البيانـــات الضخمـــة، مثـــل التنقيـــب عـــن 
البيانـــات، والتعلـــم اآللـــي، والشـــبكات العصبيـــة العميقـــة. ويعمـــل 
حالًيـــا علـــى تطويـــر نمـــاذج وتقنيـــات وتكنولوجيـــا حســـابية جديـــدة 
تعـــود بالفائـــدة علـــى الجهـــات المعنيـــة لإللمـــام باألحـــوال ومعرفـــة 
المعلومـــات القابلـــة للتنفيـــذ أثنـــاء الكـــوارث المفاجئـــة. وقـــد حصـــل 
الدكتـــور/ عمـــران علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي علـــوم الكمبيوتـــر مـــن 
جامعـــة ترينتـــو فـــي عـــام 2013، ثـــم التحـــق بمعهـــد قطـــر لبحـــوث 
الدكتـــور/  ونشـــر  الدكتـــوراه”.  بعـــد  مـــا  “باحـــث  بصفـــة  الحوســـبة 
عمـــران أكثـــر مـــن 100 ورقـــة بحثيـــة مراجعـــة مـــن قبـــل األقـــران فـــي 
المؤتمـــرات والمجـــالت الدوليـــة رفيعـــة المســـتوى، حيـــث حصلـــت 
ـــزة أفضـــل ورقـــة، وورقتيـــن علـــى  أربعـــة مـــن أوراقـــه البحثيـــة علـــى جائ

جائـــزة ثانـــي أفضـــل ورقـــة.

أوالً: دوهيونج كيم – اليونيسف 
يشـــغل الدكتـــور دوهيونـــج كيـــم منصـــب كبيـــر خبـــراء علـــوم البيانـــات 
ــة  ــدة للطفولـ ــم المتحـ ــدوق األمـ ــة لصنـ ــا« التابعـ ــادرة »جيجـ ــي مبـ فـ
)اليونيســـف(، ويمتلـــك مـــا يزيـــد عـــن عقـــود مـــن الخبـــرة فـــي العمـــل 
علـــى التحليـــل الجغرافـــي المكانـــي وتطبيقـــات االستشـــعار عـــن 
جامعـــة  مـــن  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى  دوهيونـــج  د.  وحصـــل  بعـــد. 
ميريالنـــد عـــام 2015، حيـــث ركـــزت رســـالة الدكتـــوراه علـــى اســـتخدام 
بيانـــات االستشـــعار عـــن بعـــد لتحليـــل الغطـــاء األرضـــي وتغييـــر 
اســـتخدام األراضـــي علـــى النطـــاق العالمـــي. وبعـــد حصولـــه علـــى 
درجـــة الدكتـــوراه، عمـــل د/ دوهيونـــج فـــي مركـــز جـــودارد لرحـــالت 
كمـــا  الدكتـــوراه؛  بعـــد  مـــا  كباحـــث  ناســـا  لوكالـــة  التابـــع  الفضـــاء 
عمـــل مـــع عـــدد قليـــل مـــن المنظمـــات الدوليـــة، كمجموعـــة البنـــك 
الدولـــي، وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، ومـــن ثـــم انضـــم إلـــى مكتـــب 
اليونيســـف لالبتـــكار فـــي عـــام 2017. وتركـــزت اهتماماتـــه البحثيـــة علـــى 
تطبيـــق البيانـــات الجغرافيـــة المكانيـــة وخوارزميـــات التعلـــم اآللـــي 

لدعـــم تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. 

عنوان العرض: الذكاء االصطناعي لتخطيط المدارس 

نبذة مختصرة عن العرض
ـــادرة مشـــتركة  ـــادرة »جيجـــا«، وهـــي مب ـــذة عـــن مب ـــدأ العـــرض بطـــرح نب ب
إلـــى توصيـــل  بيـــن اليونيســـف واالتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت تهـــدف 
الشـــباب باإلنترنـــت. ومنـــذ تأسيســـها فـــي عـــام 2019، نجحـــت مبـــادرة 
ــر  ــع أكثـ ــت، مـ ــون شـــخص باإلنترنـ ــن 1.3 مليـ ــر مـ ــل أكثـ ــا« بتوصيـ »جيجـ

مـــن 3,700 مدرســـة متصلـــة باإلنترنـــت.
تعمـــل مبـــادرة »جيجـــا« علـــى تطويـــر قاعـــدة بيانـــات للمـــدارس، وتحديـــد 
المـــدارس التـــي ليـــس لديهـــا اتصـــال باإلنترنـــت. وفـــي أحـــد المشـــاريع 
فـــي دولـــة الســـودان، تمثـــل أحـــد التحديـــات فـــي أن بيانـــات موقـــع 
المدرســـة كانـــت غالًبـــا غيـــر متاحـــة، وقـــد نشـــرت مبـــادرة »جيجـــا« 
الـــذكاء االصطناعـــي والتعلـــم اآللـــي لتحديـــد المـــدارس بطريقـــة فعالـــة 
وقابلـــة للتطويـــر. وباســـتخدام صـــور األقمـــار الصناعيـــة عاليـــة الدقـــة 
مـــن شـــركة ماكســـار/ وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة، تـــم تقييـــم مربعـــات 

الصـــور لمناطـــق جغرافيـــة تبلـــغ 600 م × 600 م باســـتخدام الـــذكاء 
االصطناعـــي لتحديـــد هيـــاكل المبانـــي داخـــل المربعـــات التـــي تبـــدو 
وكأنهـــا مبـــاٍن مدرســـية، مـــع تحديـــد مواقـــع المـــدارس بعـــد ذلـــك. 
ووصـــل هـــذا النمـــوذج فـــي بـــادئ األمـــر إلـــى معـــدل دقـــة يقـــارب ٪80، 
مـــع وجـــود أخطـــاء فـــي تحديـــد الهيـــاكل بشـــكل غيـــر صحيـــح كتصنيـــف 
بعـــض األســـوار والمبانـــي الصناعيـــة علـــى أنهـــا مـــدارس. وقـــد تـــم 
تحســـين النمـــوذج باســـتخدام التعلـــم اآللـــي، ومـــن ثـــم تحســـنت الدقـــة 
إلـــى حوالـــي 90٪. وتتمثـــل الخطـــوات التاليـــة فـــي تعزيـــز قابليـــة التوســـع 

فـــي تطبيـــق النمـــوذج علـــى البلـــد بأكملـــه.
ـــا تطبيـــق نمـــاذج مماثلـــة مـــن خـــالل مبـــادرة  عـــالوة علـــى ذلـــك، يتـــم حالًي
جيجـــا فـــي بلـــدان أخـــرى، ال ســـيما عبـــر إفريقيـــا وأمريـــكا الجنوبيـــة؛ علًمـــا 
بـــأن البلـــدان والمناطـــق المختلفـــة لهـــا تضاريـــس وأنـــواع مختلفـــة مـــن 
الهيـــاكل المدرســـية وبالتالـــي تتطلـــب منهًجـــا مخصًصـــا فـــي كيفيـــة 
برمجـــة الـــذكاء االصطناعـــي لتحديـــد المـــدارس. وتتمثـــل التطـــورات 
ــة  ــع وأتمتـ ــة التوسـ ــين قابليـ ــادة تحسـ ــي زيـ ــة فـ ــي العمليـ ــة فـ اإلضافيـ
معالجـــة البيانـــات وإنشـــاء واجهـــة برمجـــة تطبيقـــات لنشـــر النمـــوذج.

ثانيًا: الدكتورة/ وفاء أبو الُحسن - اإلسكوا
قســـم  رئيســـة  منصـــب  الُحســـن  أبـــو  وفـــاء  الدكتـــورة/  تشـــغل 
االقتصاديـــة  اللجنـــة  فـــي  والبيئيـــة  االقتصاديـــة  اإلحصـــاءات 
واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا )اإلســـكوا(، وتحمـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي 
ــدا،  ــاء التطبيقـــي وعلـــوم البيئـــة مـــن جامعـــة ماكجيـــل فـــي كنـ اإلحصـ
وشـــهادة ماجســـتير فـــي علـــوم البيئـــة مـــن جامعـــة مونتريـــال فـــي كنـــدا.

وهـــي تقـــود حالًيـــا برنامـــج عمـــل خـــاص باإلحصـــاءات االقتصاديـــة 
وبنـــاء  الفنيـــة،  المســـاعدة  المشـــاريع، وتقديـــم  والبيئيـــة، وتطويـــر 
أنظمتهـــا  وتحديـــث  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  األعضـــاء  للبلـــدان  القـــدرات 
التقـــدم  ورصـــد  الدوليـــة،  اإلحصـــاءات  معاييـــر  وتنفيـــذ  اإلحصائيـــة، 

.2030 المســـتدامة  التنميـــة  أجنـــدة  تنفيـــذ  فـــي  المحـــرز 
عنـــوان العـــرض: االستشـــعار عـــن بعـــد لرصـــد الفيضانـــات وإدارة 
الكـــوارث فـــي المجتمعـــات المحليـــة فـــي حـــوض النيـــل والمناطـــق 

الســـاحلية فـــي مصـــر

نبذة مختصرة عن العرض: 
بـــدأ العـــرض بالتطـــرق إلـــى أهميـــة إدارة الكـــوارث بوصفهـــا عقبـــة 
أمـــام التقـــدم نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وقـــد تـــم 
تقديـــم إطـــار ســـنداي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، مـــع التركيـــز علـــى 
ـــة  ـــات ســـواء التقليدي متطلبـــات اإلبـــالغ والحاجـــة إلـــى مصـــادر البيان
والناشـــئة. عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــم تســـليط الضـــوء علـــى التقنيـــات 
الجغرافيـــة المكانيـــة، ورصـــد األرض عـــن بعـــد ووســـائل التواصـــل 
ــا  ــالغ عنهـ ــن اإلبـ ــة يمكـ ــدة مهمـ ــات جديـ ــادر بيانـ ــي كمصـ االجتماعـ
فـــي الوقـــت المناســـب وبطريقـــة متكـــررة ومصنفـــة، ال ســـيما فـــي 

المناطـــق النائيـــة.
ـــدة  ـــات الجدي ـــد االرتبـــاط التكميلـــي لمصـــادر البيان ـــم تحدي وبعـــد ذلـــك، ت
ــاون  ــراكة والتعـ ــى الشـ ــة إلـ ــب الحاجـ ــى جانـ ــمية، إلـ ــاءات الرسـ باإلحصـ

بيـــن مكاتـــب اإلحصـــاء الوطنيـــة ووكاالت 
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رســم الخرائــط الوطنيــة ووكاالت الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وتــم 
التــي  والتحديــات  األضــرار  تحــدد  التــي  الحالــة  دراســات  اســتعراض 
النيــل  حــوض  دول  فــي  و2020  و2016   2015 فيضانــات  فــي  وقعــت 
والمناطــق الســاحلية فــي مصــر. إلــى جانــب ذلــك، تمــت اإلشــارة إلــى 
واألضــرار  األرواح  فــي  الخســائر  لتقليــل  الجاريــة  الحاليــة  المبــادرات 
الناجمــة عــن الفيضانــات المســتقبلية مــن خالل الكشــف المبكر وتقييم 
األضــرار، بمــا فــي ذلــك تطويــر أداة تقديــر الفيضانــات المحليــة ودليــل 
للكشــف عــن الفيضانــات باســتخدام رصــد األرض ومحــرك جوجــل إيــرث. 

ــا: الدكتــور/ عالء الديــن شــموغ – برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي 
ً
ثالث

يشــغل الدكتــور/ عــالء الديــن شــموغ منصــب كبيــر مستشــاري 
التحــول الرقمــي فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي أوكرانيــا. 
وتمتــد خبرتــه ألكثــر مــن 15 عاًمــا تولــى خاللهــا مناصــب عــدة مــع 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســودان  فــي  المتحــدة  األمــم 
والبوســنة والهرســك وكوســوفو وأفغانســتان وتركيــا وســوريا 

وأوكرانيــا.  وماليزيــا  المتحــدة  والواليــات  ونيوزيلنــدا 
فضــًلا عــن ذلــك، فهــو خبيــر فــي تطويــر وتوظيــف التقنيــات الرقميــة 
فــي ســياق التنميــة البشــرية. وحصــل د. شــموغ على درجــة الدكتوراه 
فــي علــم المعلومــات مــن جامعــة أوتاجــو فــي نيوزيلنــدا، وتشــمل 
اهتماماتــه البحثيــة الــذكاء االصطناعــي، والتعلــم اآللــي، والبرمجــة 

اللغويــة العصبيــة، والويــب الداللــي.

اللغــة  معالجــة  اآللــي/  التعلــم  اســتخدام  العــرض:  عنــوان 
المســتدامة التنميــة  أهــداف  نحــو  التقــدم  تتبــع  فــي  الطبيعيــة 

نبذة مختصرة عن العرض: 
بــدأ العــرض التقديمــي بطــرح نبــذة عــن تقنيــة االســتماع االجتماعــي، 
والتــي تتضمــن التقــاط المعلومــات مــن وســائل التواصــل االجتماعي 
واتجاهــات  الحشــود  نبــض  لتحديــد  رئيســية  كلمــات  شــكل  فــي 
الكلمــات  أن اســتخدام  مــن  الرغــم  المجتمــع. وعلــى  فــي  النقــاش 
الرئيســية يتســم بالســرعة والفعالية نســبًيا، فإن اســتخدام معالجة 
ــة يجعــل النهــج  ــة االصطناعي ــة والشــبكات العصبي اللغــة الطبيعي
االختــالف  جمــل  لتمثيــل  المتجهــات  ُتســتخدم  حيــث  فائــدة؛  أكثــر 
وتقييــم أهــداف التنميــة المســتدامة األكثــر صلــة بهــا، كمــا يتــم تقييــم 

المشــاعر والتشــابه بيــن التغريــدات.
وقــد أشــار العــرض التقديمــي بعــد ذلــك إلــى تطبيــق فــي أوكرانيــا 
يمكــن بــه تقييــم نبــض المجتمــع مــن خــالل التصفيــة حســب هــدف 
معيــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، أو منطقــة موضوعيــة، أو 
فتــرة زمنيــة، أو منطقــة جغرافيــة معينــة، وكذلك تحديــد التغريدات 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بنــاًء علــى مــا إذا كانــت إيجابيــة أم 
ســلبية، أو تحديــد مشــاعر معينــة. ُتســتخدم ثمانــي فئــات أساســية 

مــن المشــاعر لتصنيــف التغريــدات تتضمــن 42 فئــة ثانويــة. 
إن المســتقبل يتجــاوز رســم خرائــط التغريــدات بنــاء علــى أهــداف 
الهــدف  مســتوى  علــى  الخريطــة  ورســم  المســتدامة  التنميــة 
والمؤشــر، باإلضافــة إلــى تغطيــة المزيــد مــن المناطــق اإلقليميــة، 
بحيــث يمكــن للتنبــؤات النموذجيــة إبــالغ صانعــي السياســات فــي 
المجــاالت الجغرافيــة أو الموضعيــة بالمواطــن التــي يجــب فيهــا 
إجــراء معظــم التحســينات. كمــا سُيســتخدم التقييم اليــدوي للنتائج 
لزيــادة تحســين دقــة تصنيــف أهــداف التنميــة المســتدامة وتطويــر 
مجموعــة نصــوص معنونــة ألهــداف التنمية المســتدامة، كما ســيتم 

ــى النصــوص. أيًضــا استكشــاف اســتخدام الصــور باإلضافــة إل

ــي  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــزارو – برنام ــو بي ــور/ غونزال ــا: الدكت رابًع

اإلقليمــي  المستشــار  منصــب  بيــزارو  غونزالــو  الدكتــور/  يشــغل 
اإلقليمــي  المركــز  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تكامــل  بشــأن 
للــدول العربيــة التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وقــام ســابًقا 
بتصميــم وتقديــم عــرض التنميــة المتكاملــة لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة، وتطويــر وتطبيــق آليــة 

تحليــل النظــام وأدواتــه.
يتمتــع الدكتــور/ بيــزارو بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن 20 عاًمــا فــي القطــاع 
الخــاص ومنظومــة األمــم المتحــدة، وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتوراه 
فــي إدارة المــوارد المائيــة مــن كليــة الدراســات العليــا للفنــون والعلوم 
بجامعــة كولومبيــا فــي مدينــة نيويــورك. وانضــم الدكتــور/ بيــزارو إلــى 
أســرة األمــم المتحــدة فــي شــهر أكتوبــر 2005 كمستشــار سياســات 
المــوارد المائيــة فــي مشــروع األلفيــة التابــع لألمــم المتحــدة، وهــو 
بمثابــة هيئــة استشــارية لألميــن العــام. ومنــذ انضمامــه إلــى منظومة 
األمــم المتحــدة، ركــز الدكتــور/ بيــزارو علــى دمــج األهــداف العالميــة فــي 

عمليــات تخطيــط التنميــة الوطنيــة وحــل مشــاكل االســتدامة.

االصطناعـــي والـــذكاء  المســـتدامة  التنميـــة  العـــرض:  عنـــوان 

نبذة مختصرة عن العرض:
اســتهل الدكتــور/ بيــزارو العــرض بتحديــد إطــار للحالــة الراهنــة للتقــدم 
المحــرز نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث أن البلــدان التــي تحتــل 
مرتبــة عاليــة جــًدا فــي مؤشــر التنميــة البشــرية تحتــل مرتبــة أدنــى مــن 
ــد فــي تحقيــق جميــع أهــداف  ــة. فلــم تنجــح أي بل حيــث البصمــة البيئي
التنميــة المســتدامة بالكامــل، وتحتــاج البلــدان إلــى رســم مســار فــردي 
التنميــة  باتبــاع مبــادئ خطــة  التنميــة المســتدامة.  خــاص بهــا نحــو 
تــرك أي  المســتدامة المتمثلــة فــي “الشــمول” و”التكامــل” و”عــدم 
شــخص وراء الركــب”، يمكــن للبلــدان أن تضمــن أنهــا تزيــد مــن أوجــه 
التــآزر بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وخفــض عــدم المســاواة كمــا 
يمكــن تســريع التنميــة مــن خــالل االنتقــال مــن مراقبــة متوســط األداء 
فــي مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي 
إلــى مراقبــة أداء مواقــع محــددة مــع توفيــر قــدر أكبــر مــن البيانــات 

المصنفــة.
أمــا الجــزء الثانــي مــن العــرض التقديمــي، فقــد استكشــف مــدى 
قــدرة الــذكاء االصطناعــي علــى تســريع التنميــة المســتدامة. ففــي 
حيــن أن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرات 
إيجابيــة وســلبية علــى التنميــة، تشــير الدالئــل إلــى أن التأثيــر بشــكل 
تــم  التــي  إلــى حــد كبيــر. ومــن األمثلــة اإليجابيــة  عــام أكثــر إيجابيــة 
تســليط الضــوء عليهــا اســتخدام معالجــة اللغــة الطبيعيــة لفهــم 

نطــاق خطــاب الكراهيــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. 
إلــى جانــب ذلــك، ركــز الجــزء الثالــث مــن العــرض التقديمــي علــى 
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لرصــد التقــدم، حيــث يمكــن أن يــؤدي 
ــد مــن األفــكار حــول مــا إذا  ــى مزي ــذكاء االصطناعــي إل اســتخدام ال
كنــا نحقــق تقدًمــا فــي التنميــة أم ال. وكمثــال علــى ذلــك، فــإن منصــة 
ــات التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي هــي  مســتقبل البيان
بمثابــة مســتودع للبيانــات مــزود بقــدرات محــاكاة يمكــن أن تدعــم 
صانعــي السياســات فــي فهــم عواقب خيــارات السياســة المختلفة. 
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د. شـــريفة العمـــادي حاصلـــة علـــى درجتـــي الدكتـــوراه والماجســـتير 
ـــان،  فـــي علـــم النفـــس واإلرشـــاد مـــن جامعـــة مانشســـتر متروبوليت
ــوراه  ــة الدكتـ ــي درجـ ــة لحاملـ ــة البالتينيـ ــى الميداليـ ــت علـ ــا حصلـ كمـ

فـــي يـــوم التميـــز التعليمـــي بدولـــة قطـــر لعـــام 2009.

عـــالوة علـــى ذلـــك، فالدكتـــورة العمـــادي طبيبـــة نفســـية إكلينيكيـــة 
معتمـــدة مـــن وزارة الصحـــة العامـــة بدولـــة قطـــر تعمـــل حالًيـــا 
الســـلوكية،  االضطرابـــات  لعـــالج  مرخصـــة  نفســـية  كطبيبـــة 
وخاصـــة إدمـــان المخـــدرات كمـــا تعتبـــر أســـتاذه للعالقـــات األســـرية 
فـــي جامعـــة قطـــر. وإلـــى جانـــب دورهـــا كمديـــر تنفيـــذي لمعهـــد 
الدوحـــة الدولـــي لألســـرة، فهـــي عضـــوة كذلـــك فـــي اللجنـــة الوطنيـــة 
للمـــرأة والطفـــل وكبـــار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وعضـــوة فـــي 
مجلـــس إدارة فـــي قســـم العلـــوم االجتماعية واإلنســـانية بجامعة قطر. 

ـــة ـــر الخيري ـــة قط ـــدي – مؤسس ـــي الغام ـــد عل ـــيد/ محم أوالً: الس
يشـــغل الســـيد/ محمـــد علـــي الغامـــدي منصبـــي رئيـــس الحوكمـــة 
ومديـــر وحـــدة التعـــاون الدولـــي فـــي مؤسســـة قطـــر الخيريـــة.
ــة  ــي الخدمـ ــة البكالوريـــوس فـ ــى درجـ ــدي علـ ــيد/ الغامـ ــل السـ حصـ
االجتماعيـــة مـــن جامعـــة قطـــر عـــام 2000 وتقلـــد عـــدة مناصـــب فـــي 
وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية بيـــن عامـــي 1991 و2004 قبـــل 
ـــر بيـــن عامـــي 2004 و2006؛ ثـــم  ـــًرا لمكتـــب الوزي أن يتـــم تعيينـــه مدي
عيـــن مديـــًرا عاًمـــا لمركـــز قطـــر الثقافـــي اإلســـالمي / الفنـــار بيـــن 

ــي 2006 و2011.  عامـ

عنـــوان العـــرض: توثيـــق المســـاعدة التـــي تقدمهـــا منظمـــات 
المجتمع المدني: اإلطار والتحديات والمتطلبات: تجربة قطر الخيرية

نبذة مختصرة عن العرض عن العرض:
العـــرض فـــي مســـاهمة  التركيـــز األساســـية لهـــذا  بـــؤرة  تتجلـــى 
الدولـــي مـــن  التضامـــن  القطـــري فـــي نظـــام  المدنـــي  المجتمـــع 
للعديـــد  المقدمـــة  واإلنمائيـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات  خـــالل 
مـــن البلـــدان فـــي جميـــع أصقـــاع العالـــم، حيـــث يشـــهد الوضـــع 
يعانـــي  التـــي  واألزمـــات  الكـــوارث  عـــن  ناجًمـــا  ا  تدهـــوًر اإلنســـاني 
منهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول، إلـــى جانـــب تزايـــد الفقـــر الـــذي يعيـــق 
الجهـــود المبذولـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة الوطنيـــة ممـــا أدى 
إلـــى تســـريع وتزايـــد احتياجـــات عديـــد البلـــدان، ممـــا يســـتدعي تعزيـــز 
قـــدرة الـــدول اإلحصائيـــة لتحديـــد وتتبـــع وتوثيـــق وتقديـــم التقاريـــر 
عـــن المســـاعدة التـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا واالســـتجابة اإلنســـانية 
للبلـــدان المســـتفيدة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ففـــي ســـبيل التمكـــن 
مـــن تقييـــم مـــدى الجهـــود المبذولـــة فـــي دعـــم القطاعـــات التنمويـــة 
المختلفـــة وفًقـــا لألهـــداف التنمويـــة المحـــددة فـــي اســـتراتيجياتها 
الوطنيـــة، تحتـــاج دولـــة قطـــر إلـــى هـــذه البيانـــات واإلحصـــاءات حتـــى 
تعـــد تقاريرهـــا بدقـــة عـــن مســـاهمتها فـــي دعـــم نظـــام التضامـــن 
إنســـانية وتنمويـــة. وبالرغـــم مـــن  الدولـــي فـــي شـــكل مشـــاريع 
ــة  ــل خدمـ ــاعدات مثـ ــق المسـ ــة لتوثيـ ــل مرجعيـ ــة عمـ ــود أنظمـ وجـ
التتبـــع المالـــي للمســـاعدات اإلنســـانية )مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية( ونظـــام إبـــالغ الدائنيـــن )CRS( التابـــع 
توثيـــق  جهـــود  فـــإن  والتنميـــة،  االقتصـــادي  التعـــاون  لمنظمـــة 
المســـاعدات التـــي تقدمهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تواجـــه 
ــالف  ــوع واختـ ــا تنـ ــل أبرزهـ ــات، لعـ ــات والصعوبـ ــن التحديـ ــة مـ جملـ

الممارســـات واألنظمـــة اإلحصائيـــة الوطنيـــة، باإلضافـــة إلـــى ارتفـــاع 
تكلفـــة الحصـــول علـــى البيانـــات وإدارتهـــا وفـــق أفضـــل الممارســـات 
الدوليـــة. وجديـــر بالذكـــر أن هـــذا العـــرض يســـلط الضـــوء باألســـاس 
علـــى تجربـــة قطـــر الخيريـــة كنمـــوذج فـــي إدارتهـــا للبيانـــات اإلحصائيـــة 
المتعلقـــة بالمســـاعدات التنمويـــة واإلنســـانية التـــي تقدمهـــا ألكثـــر 

مـــن ســـتين دولـــة ســـنوًيا.

ــة  ــوث اإلحصائيـ ــز البحـ ــان – مركـ ــال كرمـ ــور/ أتيـ ــا: الدكتـ ثانيًـ
اإلســـالمية  للـــدول  والتدريـــب  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 

)سيســـرك(
اإلحصـــاء  إدارة  مديـــر  منصـــب  كرمـــان  أتيـــال  الدكتـــور/  يشـــغل 
واالقتصاديـــة  اإلحصائيـــة  البحـــوث  مركـــز  فـــي  والمعلومـــات 
التابـــع  اإلســـالمية )سيســـرك(،  للـــدول  والتدريـــب  واالجتماعيـــة 
لمنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي. وحصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس 
ودرجـــة   ،2001 عـــام  فـــي  والمصرفيـــة  الماليـــة  العلـــوم  فـــي 
الماجســـتير فـــي اإلدارة الماليـــة فـــي عـــام 2004، ودرجـــة الدكتـــوراه 
فـــي بحـــوث العمليـــات فـــي عـــام 2015. وانضـــم إلـــى مركـــز سيســـرك 
فـــي شـــهر أبريـــل 2007 بعـــد أن عمـــل فـــي قطاعـــات االستشـــارات 
تركيـــا  فـــي  االقتصاديـــة  والبحـــوث  المالـــي،  والتدقيـــق  اإلداريـــة، 
وألمانيـــا. وتشـــمل االهتمامـــات البحثيـــة للدكتور/كرمـــان القضايـــا 
اإلســـتراتيجية واإلداريـــة لإلحصـــاءات الرســـمية، وأهـــداف التنميـــة 
القـــرارات  واتخـــاذ  اإلحصائيـــة،  القـــدرات  وتنميـــة  المســـتدامة، 

الغامضـــة متعـــددة المعاييـــر مـــع نقـــص المعلومـــات.

اإلحصائيـــة  التشـــريعات  تحديـــث  جهـــود  العـــرض:  عنـــوان 
ـــة: منظـــور إقليمـــي ـــة الوطني والتنســـيق ضمـــن األنظمـــة اإلحصائي

نبذة مختصرة عن العرض:
ـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرســـمية  ـــى المب ركـــز هـــذا العـــرض عل
إلـــى جانـــب موضوعيـــن بخصـــوص “الثقـــة فـــي المؤسســـات” و “حـــق 
المواطـــن فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات العامـــة”، واللذيـــن يمكـــن 
تحقيقهمـــا مـــن خـــالل ضمـــان شـــفافية التشـــريعات والقواعـــد 
ــب  ــى جنـ ــا إلـ ــي جنًبـ ــام اإلحصائـ ــغيل النظـ ــة بتشـ ــر المتعلقـ والتدابيـ
مـــع اإلحصـــاءات الرســـمية التـــي ســـيتم إنتاجهـــا ليـــس فقـــط مـــن 
قبـــل مكاتـــب اإلحصـــاء الوطنيـــة، بـــل كذلـــك مـــن قبـــل المؤسســـات 
ـــة بطريقـــة  ـــة الوطني ـــي تشـــكل النظـــم اإلحصائي العامـــة األخـــرى الت
منســـقة. ومـــع انتشـــار جائحـــة كوفيـــد19- ومـــا تســـببت بـــه مـــن 
تحديـــات عديـــدة واجهـــت مكاتـــب اإلحصـــاء الوطنيـــة فـــي تعديـــل 
مـــع  البيانـــات  لتلبيـــة متطلبـــات  بهـــا  الخاصـــة  البيانـــات  حوكمـــة 
للمســـح  المحـــدود  التنفيـــذ  بســـبب  البيانـــات  نـــدرة  تعويـــض 

ــة  ــاك حاجـ ــرى أن هنـ ــرة أخـ ــي، ثبـــت مـ الميدانـ
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إلـــى قوانيـــن إحصائيـــة مناســـبة وتنســـيق فعـــال داخـــل مكاتـــب 
هـــذه  لمثـــل  االســـتجابات  وتنفيـــذ  لتطويـــر  الوطنيـــة  اإلحصـــاء 
األزمـــات. بنـــاًء علـــى ذلـــك، يركـــز هـــذا العـــرض علـــى جهـــود مركـــز 
قضيتيـــن  فـــي  اإلســـالمي  التعـــاون  لمنظمـــة  التابـــع  سيســـرك 
اســـتراتيجيتين وإداريتيـــن مهمتيـــن بشـــأن اإلحصـــاءات الرســـمية، 
همـــا: تحديـــث التشـــريعات اإلحصائيـــة والتنســـيق داخـــل األنظمـــة 
اإلحصائيـــة الوطنيـــة، والتـــي مـــن شـــأنها التأثيـــر علـــى ثقافـــة البيانـــات 

)المفتوحـــة( فـــي إطـــار إحصائـــي رســـمي.

ـــي الخليجـــي ـــور/ صـــالح المزاحمـــي - المركـــز اإلحصائ ـــا: الدكت
ً
ثالث

ـــر إدارة مؤشـــرات  ـــور/ صـــالح المزاحمـــي منصـــب مدي يشـــغل الدكت
منـــذ شـــهر  الخليجـــي  اإلحصائـــي  المركـــز  فـــي  والتطويـــر  البحـــث 
اإلحصـــاءات  إدارة  مديـــر  منصـــب  يشـــغل  كمـــا   ،2017 مـــارس 

باإلنابـــة. واالجتماعيـــة  الســـكانية 
حصـــل الدكتـــور صـــالح علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي الصحـــة العامـــة 
وكانـــت   ،)2015( أســـتراليا  بريزبيـــن،  فـــي  مـــن جامعـــة كوينزالنـــد 
رســـالة الدكتـــوراه حـــول دراســـة أنمـــاط الوفيـــات فـــي ســـلطنة 
الوبائيـــة  لألنمـــاط  المتعمقـــة  المراجعـــة  خـــالل  مـــن  ُعمـــان 

افيـــة. والديموغر
فـــي  قابـــوس  الســـلطان  جامعـــة  مـــن  صـــالح  الدكتـــور  تخـــرج 
ســـلطنة عمـــان بدرجـــة بكالوريـــوس فـــي الرياضيـــات والحوســـبة 
فـــي عـــام 1992. وفـــي عـــام 2003، حصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير 
فـــي علـــم األوبئـــة التطبيقيـــة مـــن جامعـــة كورتيـــن للتكنولوجيـــا فـــي 

ــتراليا. ــرث، أسـ بيـ

عنـــوان العـــرض: دعـــم أجنـــدة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي باألدلـــة 
اإلحصائيـــة فـــي منظومـــة البيانـــات المتطـــورة - اآلفـــاق والتحديـــات

نبذة مختصرة عن العرض:
يناقـــش هـــذا العـــرض اآلفـــاق المســـتقبلية والتحديـــات الرئيســـية 
التـــي تواجـــه النظـــام اإلحصائـــي لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي 
تأسيســـه  مـــن  الخامـــس  العقـــد  دخولـــه  مـــع  المجلـــس  دعـــم 
ببيانـــات وأدلـــة إحصائيـــة موثوقـــة وعاليـــة الجـــودة فـــي ظـــل الزيـــادة 
ــات  ــن البيانـ ــرة مـ ــة الكبيـ ــة، والكميـ ــن ناحيـ ــب، مـ ــي الطلـ ــرة فـ الكبيـ
المتاحـــة مـــن مصـــادر غيـــر رســـمية فـــي الغالـــب، مـــن ناحيـــة أخـــرى..
ــة، إال  ــًرا المحالـ ــا كبيـ ــل تحدًيـ ــد يمثـ ــع الجديـ ــذا الواقـ ــك أن هـ ال شـ
أنـــه يوفـــر فـــي الوقـــت نفســـه فرصـــة عظيمـــة لألنظمـــة اإلحصائيـــة 
الوطنيـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فنتيجـــة لهـــذا النظـــام 
الجديـــد للبيانـــات، يمكـــن إنتـــاج بيانـــات ومعلومـــات منســـقة وذات 
قيمـــة مضافـــة عاليـــة، ودعـــم اتخـــاذ القـــرار وصياغـــة السياســـات 
الســـليمة، ورصـــد تنفيـــذ أجنـــدة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى 
أرض الواقـــع، فضـــاًل عـــن تقييـــم التأثيـــر واألداء، مـــع إبـــراز مكانـــة 
كتلـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كالعـــب إقليمـــي ودولـــي رائـــد. 
التشـــريعي  الهيـــكل  بتعزيـــز  العـــرض  أوصـــى  لذلـــك،  إضافـــة 
المكاتـــب  دور  تؤكـــد  بطريقـــة  الوطنيـــة  للبيانـــات  والمؤسســـي 
اإلحصائيـــة الوطنيـــة فـــي قيـــادة التحـــول وفـــي تحســـين فعاليـــة 
فـــي  البيانـــات ومســـتخدميها  بيـــن منتجـــي  التعـــاون والتنســـيق 
والباحثـــون  السياســـات  )صنـــاع  الوطنـــي  اإلحصائـــي  النظـــام 
واألوســـاط األكاديميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والجمهـــور 
العـــام، إلـــخ(، وضمـــان توافـــر البيانـــات اإلحصائيـــة اآلنيـــة والموثوقـــة 

المســـتخدمين.  لجميـــع  الصلـــة  وذات  الجـــودة  ذات 

ـــة  ـــالمي للتنمي ـــك اإلس ـــد البن ـــارا – معه ـــو كم ـــيد/ أب ـــا: الس رابًع

حصـــل الســـيد/ أبـــو كمـــارا علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلحصـــاء 
منصـــب  حالًيـــا  ويشـــغل  الدنمـــارك.  فـــي  آرهـــوس  جامعـــة  مـــن 
كبيـــر اإلحصائييـــن فـــي قســـم البحـــوث االقتصاديـــة واإلحصـــاء فـــي 
معهـــد البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة. ويقـــود فريًقـــا مـــن اإلحصائييـــن 
المســـؤولين عـــن البيانـــات واألنشـــطة اإلحصائيـــة لمجموعـــة البنـــك 
اإلســـالمي للتنميـــة. ويمتلـــك خبـــرة تتجـــاوز 20 عاًمـــا مـــن العمـــل 
ــابًقا فـــي مكتـــب اإلحصـــاءات  فـــي مجـــال اإلحصـــاء. وقـــد عمـــل سـ
فـــي غامبيـــا بمنصـــب مديـــر تنســـيق ونشـــر وجـــودة اإلحصـــاءات فـــي 
نظـــام اإلحصـــاء الوطنـــي. وقـــاد أعمـــال تصميـــم وتنفيـــذ المســـوح/ 
التعـــدادات فـــي المجـــاالت الماليـــة واالقتصاديـــة والديموغرافيـــة 
األســـرية والقـــوى العاملـــة والزراعـــة، وإعـــداد إطـــارات أخـــذ العينـــات، 
وإدارة الموظفيـــن الميدانييـــن والمكتبييـــن، وتصميـــم االســـتبيانات؛ 

ــا، ونشـــرها. ــا، وتحليلهـ ــا، وجدولتهـ وجمـــع البيانـــات، ومعالجتهـ

البنـــك  البيانـــات فـــي توجيـــه أنشـــطة  عنـــوان العـــرض: أهميـــة 
57 دولـــة البالـــغ عددهـــا  لدولـــه األعضـــاء  للتنميـــة  اإلســـالمي 

نبذة مختصرة عن العرض:
الهـــدف مـــن العـــرض هـــو إبـــراز أهميـــة اتخـــاذ القـــرار المبنـــي علـــى 
مـــن  للتنميـــة  اإلســـالمي  البنـــك  مجموعـــة  تســـتفيد  إذ  األدلـــة؛ 
البيانـــات التـــي تنتجهـــا الســـلطات اإلحصائيـــة الوطنيـــة وكذلـــك 
قراراتهـــا  إثـــراء  بهـــدف  المرموقـــة  الدوليـــة  المصـــادر  بيانـــات 
المتعلقـــة بأمـــور منهـــا )1( اســـتهداف التدخـــل ألهـــم المشـــاريع 
فـــي الـــدول األعضـــاء )2( فهـــم أداء حافظـــة األعمـــال بغيـــة اتخـــاذ 
قـــرارات مســـتنيرة وتســـهيل الحـــوار علـــى مســـتوى الدولـــة )3( 
تقييـــم تأثيـــر تدخلهـــا فـــي الـــدول األعضـــاء )4( رصـــد التقـــدم المحـــرز 
التدريـــب  توفيـــر   )5( المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
ودعـــم المؤتمـــرات / النـــدوات واألنشـــطة األخـــرى للدعـــم والنشـــر 
ــات  ــع المنظمـ ــاون مـ ــاء بالتعـ ــدول األعضـ ــي الـ ــة فـ ــاء المعرفـ وبنـ
اإلقليميـــة والدوليـــة األخـــرى. بنـــاًء عليـــه، ســـوف ُيَعـــرف هـــذا العـــرض 
الجمهـــور علـــى مجموعـــة البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة، ونموذجهـــا 
الفريـــد للتعـــاون فيمـــا بيـــن بلـــدان الجنـــوب، واالتجاهـــات التمويليـــة، 
الجمهـــور  ســـيتعرف  لذلـــك،  إضافـــة  المســـتهدفة.  والتدخـــالت 
علـــى أنـــواع ومصـــادر البيانـــات التـــي تســـتخدمها مجموعـــة البنـــك 

ــرار. ــع القـ ــة صنـ ــراء عمليـ ــي إثـ ــة فـ اإلســـالمي للتنميـ
إن البيانـــات التـــي يتـــم تجميعهـــا وتحليلهـــا ونشـــرها مـــن جانـــب 
المنظمـــات تكـــون فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان بيانـــات أوليـــة تنتجهـــا 
النظـــم اإلحصائيـــة الوطنيـــة، وتســـاعد هـــذه البيانـــات إلـــى جانـــب 
البيانـــات الـــواردة مـــن المنظمـــات الدوليـــة المرموقـــة فـــي اتخـــاذ 
خيـــارات سياســـية مســـتنيرة. ولذلـــك، فمـــن الضـــروري تعزيـــز 
قـــدرة المكاتـــب اإلحصائيـــة الوطنيـــة ومنتجـــي البيانـــات اآلخريـــن 
فـــي النظـــم اإلحصائيـــة الوطنيـــة إلتاحـــة البيانـــات المطلوبـــة لرصـــد 
ـــادرات الوطنيـــة والدوليـــة  ـــر عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي المب ورفـــع تقاري
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التنميـــة المســـتدامة. وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن أن  كأهـــداف 
البيانـــات واألســـاليب واألدوات الجديـــدة فـــي  تســـاعد مصـــادر 
تحســـين دقـــة توقيـــت بيانـــات التنميـــة ونطـــاق تغطيتهـــا وجودتهـــا 
مـــن خـــالل التعـــاون والشـــراكة وتبـــادل المعلومـــات. ســـيواصل 
المنظمـــات  مـــع  تعاونـــه  تعزيـــز  للتنميـــة  اإلســـالمي  البنـــك 
الدوليـــة ذات الصلـــة لتســـهيل تعزيـــز القـــدرة اإلحصائيـــة للـــدول 
األعضـــاء، ال ســـيما فـــي هـــذه األوقـــات التـــي يكـــون فيهـــا صنـــع 

ا بالـــغ األهميـــة. ــًر ــة أمـ ــرار المبنـــي علـــى األدلـ القـ

ـــب  ـــي للتدري ـــد العرب ـــعيدي المعه ـــادي الس ـــور/ ه ـــا: الدكت خامًس
ـــان ـــة بعم ـــوث اإلحصائي والبح

الســـيد/ الســـعيدي هـــو إحصائـــي اقتصـــادي وخبيـــر فـــي التخطيـــط 
االســـتراتيجي وتقييـــم وتحديـــث النظـــم اإلحصائيـــة، وعمـــل فـــي 
العديـــد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة بتونـــس، ويشـــغل حالًيـــا 
منصـــب مديـــر عـــام المعهـــد العربـــي للتدريـــب والبحـــوث اإلحصائيـــة 

بعمـــان األردن منـــذ 2019.
اإلحصـــاء  لتطويـــر  الوطنيـــة  االســـتراتيجيات  العـــرض:  عنـــوان 
ودورهـــا فـــي دعـــم قـــدرة األجهـــزة اإلحصائيـــة علـــى إدارة وحوكمـــة 

البيانـــات مـــن أجـــل التنميـــة

نبذة مختصرة عن العرض
ناقـــش العـــرض أهميـــة إعـــداد االســـتراتيجيات الوطنيـــة لتطويـــر 
ــا مـــن اهـــم آليـــات التنســـيق االحصائـــي داخـــل  االحصائيـــات باعتبارهـ
ـــي الوطنـــي وخارجـــه حيـــث يتـــم اعداهـــا وفـــق منظـــور  النظـــام االحصائ
تشـــاركي وتفاعلـــي بيـــن مختلـــف المتدخليـــن فـــي العمليـــة اإلحصائيـــة، 

ـــر حاجيـــات  ـــى حـــد كبي وبالتالـــي وضـــع رؤى ورســـائل وأهـــداف تترجـــم ال
منظومـــة  مـــن  وآمالهـــم  توقعاتهـــم  وتســـتطلع  المســـتخدمين 
ــتجابة  ــي االسـ ــاهم فـ ــى أي مـــدى يسـ ــي والـ ــي الوطنـ ــاج االحصائـ اإلنتـ
لحاجياتهـــم. كمـــا ان االســـتراتيجيات الوطنيـــة لتطويـــر االحصائيـــات 
إلعـــداد  ومؤشـــرات  بيانـــات  توفيـــر  مـــن  األدنـــى  الحـــد  تضمـــن 
االســـتراتيجيات التنمويـــة باعتبارهـــا مـــن اهـــم مكونـــات االســـتراتيجية 
اإلحصائيـــة. كمـــا ســـتحاول المداخلـــة تقديـــم فكـــرة عامـــة حـــول كيفيـــة 
ــى  ــات الـ ــق بالحاجيـ ــا الوثيـ ــة وارتباطهـ ــتراتيجيات الوطنيـ ــداد االسـ اعـ
البيانـــات اإلحصائيـــة لبنـــاء االســـتراتيجيات التنمويـــة المبنيـــة علـــى األدلة.

سادًســـا: د. دويغـــو ســـيفر محمـــد أوغلـــو مـــن جامعـــة حمـــد 
ـــوي مـــن جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة. ـــوال أول بـــن خليفـــة، ود. داميل
الدكتـــورة/ دويغـــو ســـيفر محمـــد أوغلـــو باحثـــة بعـــد الدكتـــوراه 
فـــي جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة، الدوحـــة. وهـــي حاصلـــة علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه فـــي العلـــوم السياســـية والعالقـــات الدوليـــة مـــن جامعـــة 
كوتـــش فـــي اســـطنبول. شـــغلت ســـابًقا العديـــد مـــن المناصـــب 
ــي  ــة فـ ــز الطاقـ ــة، ومركـ ــات الدوليـ ــي للعالقـ ــد الفرنسـ ــي المعهـ فـ
آفـــاق  فـــي مشـــروع  أيًضـــا  زائـــرة كمـــا عملـــت  كباحثـــة  باريـــس 
االتحـــاد األوروبـــي لعـــام 2020: المســـتقبل )مســـتقبل العالقـــات 
وســـيناريوهات  الخرائـــط  رســـم  وتركيـــا:  األوروبـــي  االتحـــاد  بيـــن 

االختبـــار( لمحـــركات الطاقـــة والمنـــاخ.
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بروفســـور  منصـــب  يشـــغل  أوالوي  س.  داميلـــوال  الدكتـــور/ 
وأســـتاذ كرســـي فـــي منظمـــة اليونســـكو لقانـــون البيئـــة والتنميـــة 
المســـتدامة فـــي جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة، الدوحـــة، قطـــر. وهـــو 
أيًضـــا زميـــل مستشـــار فـــي معهـــد النفـــط والغـــاز والطاقـــة والبيئـــة 
 ،Afe Babalola وجامعـــة ،)OGEES Institute( والتنميـــة المســـتدامة
ـــا. وفـــي عـــام 2022، تـــم تعيينـــه كخبيـــر  فـــي مدينـــة أدو إكيتـــي، نيجيري
ــال  ــي باألعمـ ــل المعنـ ــدة العامـ ــم المتحـ ــق األمـ ــي فريـ ــتقل فـ مسـ
التجاريـــة وحقـــوق اإلنســـان. وقبـــل ذلـــك، عمـــل خبيـــًرا مســـتقًلا فـــي 
مجموعـــة العمـــل التابعـــة لالتحـــاد األفريقـــي والمعنيـــة بالصناعـــات 
االســـتخراجية، والبيئـــة، وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان فـــي إفريقيـــا.

عنـــوان العـــرض: دور البيانـــات فـــي رصـــد تأثيـــر تغيـــر المنـــاخ والتنبـــؤ بـــه

نبذة مختصرة عن العرض:
تنـــاول العـــرض التقديمـــي قضيـــة تغيـــر المنـــاخ الـــذي يتطلـــب 
بيانـــات واضحـــة وموثوقـــة وشـــفافة حـــول مســـتويات االمتثـــال 
لمعاييـــر خفـــض انبعاثـــات الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري 
والتأقلـــم معهـــا، ومعلومـــات عـــن العقوبـــات التـــي تـــم تقييمهـــا فـــي 
حالـــة عـــدم االمتثـــال. وبصـــرف النظـــر عـــن قيمتهـــا المعلوماتيـــة 
للمنظميـــن وعامـــة النـــاس، يمكـــن للبيانـــات اإلحصائيـــة المتعلقـــة 
األثـــر  ورصـــد  تقييـــم  غـــرض  تخـــدم  أن  االنبعاثـــات  مـــن  بالحـــد 
ــى جانـــب ذلـــك،  ــاخ. إلـ ــة المنـ ــة لقانـــون وسياسـ ــي والفعاليـ العملـ
ــال  ــات األعمـ ــن مؤسسـ ــا تمكيـ ــات أيًضـ ــذه البيانـ ــل هـ ــن لمثـ يمكـ
والـــوكاالت الحكوميـــة والـــوزارات األخـــرى مـــن تصميـــم وتنفيـــذ 

برامـــج االســـتدامة الخاصـــة بهـــم بطريقـــة مســـتنيرة.

وعلـــى الرغـــم مـــن األهميـــة النظاميـــة للبيانـــات فـــي رصـــد تأثيـــر تغيـــر 
المنـــاخ والتنبـــؤ بـــه، فـــإن العديـــد مـــن التحديـــات العمليـــة، ال ســـيما 
االفتقـــار إلـــى الوصـــول العـــادل إلـــى تقنيـــات رصـــد البيانـــات، ال تـــزال 
عقبـــة تعتـــرض ســـبيل توافـــر بيانـــات إحصائيـــة موثوقـــة يمكـــن 
التحقـــق منهـــا بشـــأن آثـــار تغيـــر المنـــاخ واالســـتجابات فـــي جميـــع 
الحاجـــة  العـــرض  ناقـــش هـــذا  العالـــم. فضـــًلا عـــن ذلـــك،  أركان 
البيانـــات  جمـــع  تعيـــق  التـــي  العقبـــات  هـــذه  لمعالجـــة  الملحـــة 
والتحقـــق منهـــا ورصدهـــا. واألهـــم مـــن ذلـــك هـــو حاجـــة وكاالت 
التنميـــة الدوليـــة لمعالجـــة العوائـــق النظاميـــة لتدفـــق وامتصـــاص 
تقنيـــات االستشـــعار عـــن بعـــد التـــي يمكـــن أن تمكـــن الســـلطات 
اإلحصائيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا مـــن اكتشـــاف ورصـــد وقيـــاس ممارســـات انبعاثـــات غـــازات 
تنظيميـــة  مقاربـــات  واقتـــراح  للمشـــغلين  الحـــراري  االحتبـــاس 
مســـتنيرة مـــن شـــأنها التخفيـــف بشـــكل كلـــي ومعالجـــة ممارســـات 
ــا  ــة أيًضـ ــلطات اإلحصائيـ ــى جانـــب ذلـــك، تلعـــب السـ التنفيـــس. إلـ
ا رئيســـية فـــي زيـــادة التدريـــب وتنميـــة القـــدرات علـــى نشـــر  أدواًر

مثـــل هـــذه التقنيـــات المناخيـــة.
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الجلسة السادسة: اإلشراف على البيانات، وإدارتها، واستراتيجياتها
رئيس الجلسة: الدكتورة/ جولييت إبراهيم – وزارة الصحة العامة

1  مناقشة اإلشراف على البيانات في مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين وفي كندا

تشــغل الدكتــورة/ جولييــت إبراهيــم حالًيــا منصــب مديــر الصحــة 
اإللكترونيــة فــي وزارة الصحــة العامــة بدولــة قطــر، حيــث تعمــل على 
تطويــر أنظمــة وطنيــة ومنصــات تكامــل لربــط المعلومــات عبــر 
القطــاع الصحــي؛ بمــا فــي ذلــك إنشــاء برنامــج لتبــادل المعلومــات 
الصحيــة الوطنيــة ومســتودع بيانــات مركــزي. وتعمــل الدكتــورة/ 
إبراهيــم فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الحكوميــة فــي قطــر منــذ أكثــر 
مــن 15 عاًمــا تميــزت بالريــادة والعمــل فــي عــدة مجــاالت تتعلــق 
مســتوى  علــى  السياســات  ووضــع  واالســتراتيجية  بالتخطيــط 
الــوزارة، بمــا فــي ذلــك قيــادة تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة 

.2022-2018 والثانيــة   ،2016-2011 األولــى 

الماليزيــة النظــام – دائــرة اإلحصــاء  : وان محمــد شــهر 
ً

أوال
يشــغل وان محمــد شــهر النظــام منصــب مديــر أول شــعبة 
اإلحصــاء الســكاني والديموغرافــي فــي دائــرة اإلحصــاء الماليزيــة، 
كمــا أنــه المســؤول عــن تخطيــط وإعــداد وتنفيــذ تعــداد الســكان 
وإنتــاج  وتحليــل  التعــدادات،  بيــن  مــا  ومســح  والمســاكن 
التعــداد  بيانــات  علــى  بنــاًء  والمســاكن  الســكان  إحصــاءات 
والمســح؛ وإنتــاج المعلومــات والخرائــط الجغرافيــة المكانيــة 
باســتخدام نظــام المعلومــات الجغرافيــة؛ وجمــع اإلحصــاءات 
الحيويــة وتقديــر معــدالت الخصوبــة والوفيــات والــزواج والطالق 
علــى أســاس ســجالت المواليــد والوفيــات والــزواج والطــالق؛ 
وجــداول  الراهنــة  الســكانية  واإلســقاطات  التقديــرات  وإعــداد 

الحيــاة باإلضافــة إلــى المؤشــرات الديموغرافيــة األخــرى. 

ــات:  ــى البيان ــة باإلشــراف عل ــات مقارن عنــوان العــرض: إدارة البيان
مــا هــو الــدور فــي تبســيط نظــام اإلحصــاء الوطنــي؟ تجربــة ماليزيــا

نبذة مختصرة عن العرض
يعتبــر تبســيط البيانــات بمثابــة محــور هــذا العــرض، فبصــرف النظــر 
عــن الحفــاظ علــى جــودة البيانــات غيــر أنــه يوجــد تأييــد كبيــر لمشــاركة 
ــات. وفــي ســبيل إنشــاء أطــر  ــة إدارة البيان ــة فــي عملي القــوى المحلي
الهيئــات  إشــراك  الضــروري  للتطبيــق، فمــن  وقابلــة  عمــل فعالــة 
المحليــة بدعــم مــن المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــات البيانــات الدوليــة. 
البيانــات  بمبــادرات  مقترًنــا  البحــث  نشــر  ســيتم  لــك،  علــى  عــالوة 
الشــاملة تحــت ســيطرة وإدارة وإشــراف المجلــس األعلــى والــذي 
ســيعمل علــى تبســيط النظــام اإلحصائــي الوطني مما يعــزز المعرفة 
التكنولوجيــة،  الخبــرة  مــع  القــدرات  بجميــع  الســليمة  اإلحصائيــة 
ولتعزيــز ثقافــة البيانــات بيــن مســتخدمي البيانــات ومعالجــة الثغــرات 

ــاه1:  ــى النحــو المذكــور ادن فــي النظــم عل
غياب اإلدارة األفقية للتوجه االستراتيجي في قضايا البيانات	 
غياب البنية التحتية الرقمية المناسبة وإطار قواعد معقد 	 
التحدي المتمثل في إدارة كميات كبيرة من البيانات المتباينة	 
االفتقار إلى المعرفة بالبيانات والتحفظ الثقافي 	 

ومع ذلك، يطرح المتحدث اآلراء التالية على وجه التحديد:
تبنــي أفضــل الممارســات كتشــجيع جميــع الجهــات المعنيــة . 	

بياناتهــم،  جــودة  مراجعــة  علــى  الحكوميــة  المؤسســات  مثــل 
وإشــراك الجميــع فــي إعــداد اســتراتيجيات البيانــات الوطنيــة، 

ونشــر النظــام القانونــي لتمكيــن االســتخدام المشــترك للبيانــات.

وعلــوم . 	 بالبيانــات  األميــة  محــو  عبــر  التحليليــة  القــدرات  تطويــر 
المرجعيــة  المقارنــة  خــالل  مــن  البيانــات،  وهندســة  البيانــات 
والتنســيق الوثيــق مــع المجتمــع الدولــي لتبــادل الخبــرات فــي إدارة 

المحدثــة  البيانــات بسالســة فيمــا يتعلــق باألطــر والمعاييــر 

البيانــات . 	 إدارة  أطــر  كتطويــر  اســتباقية  منهجيــات  ممارســة 
واإلشــراف عليهــا، والتواصــل الفعــال مــع الجهــات المعنيــة 

مــن أجــل التوصــل لســيناريو مربــح للجميــع.

عمــل . 	 أطــر  بنــاء  بهــدف  البيانــات  لمنظمــات  أنظمــة  إنشــاء 
خاصــة بهــا مــن خــالل اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة 
نشــر  وتســهيل  البيانــات،  وتنظيــم  البيانــات،  توفيــر  مثــل 
البيانــات، وبنــاء الثقــة، وتشــجيع اســتخدام البيانــات، ووضــع 

المنظمــة.  اللوائــح 

لــذا ســاهم فريــق العمــل المعنــي باإلشــراف علــى البيانــات التابع 
لألمــم المتحــدة فــي بــزوغ المفاهيــم الناشــئة كإدارة البيانــات 
يتــم إنشــاء مســارات العمــل  البيانــات، كمــا  واإلشــراف علــى 
ودراســات  للمفاهيــم  التفصيلــي  الشــرح  فــي  ســاهمت  التــي 
ــات  ــة إدارة البيان ــة. ومــع اإلدراك القــوي ألهمي ــة ذات الصل الحال
واإلشــراف عليهــا، وخصصــت اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحدة 
تكميليــة  قــراءة  لتقديــم  والخمســين  الثالثــة  دورتهــا  أعمــال 
حــول مســارات العمــل الخمســة لمجموعــة العمــل المعنيــة 
باإلشــراف علــى البيانــات، التــي تغطــي إدارة البيانــات، واإلنصــاف 
والشــمول، والمشــاركة والتعــاون، والصــالت مــع أجنــدة بيانــات 
المدينــة City-data، وتطويــر إطــار مفاهيمــي شــامل. وتســلط 
الوطنيــة  علــى حاجــة مكاتــب اإلحصــاء  أيًضــا  الضــوء  الوثيقــة 

لتحمــل مســئولية توفيــر البيانــات للدولــة.

ثانيــا: الســيد/ روب بمبســتيد – هيئــة اإلحصــاء البريطانيــة
ــى  ــي، ويتول يشــغل روب منصــب رئيــس موظفــي اإلحصــاء الوطن
مســؤولية أمانــة السياســة المركزيــة لهيئــة اإلحصــاء فــي المملكــة 

المتحــدة، حيــث يقــوم بتطويــر 
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وتنفيـــذ التشـــريعات والسياســـات اإلحصائيـــة لمكتـــب اإلحصـــاء 
المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  اإلحصائـــي  النظـــام  وعبـــر  الوطنـــي 
والخدمـــات اإلحصائيـــة الحكوميـــة، إضافـــة إلـــى أنـــه المستشـــار 
الرئيســـي لموظفـــي اإلحصاء الوطني ولرئيس مجلـــس إدارة المملكة 

ــدة. ــة المتحـ ــي المملكـ ــاء فـ ــة اإلحصـ ــدة، ومجلـــس إدارة هيئـ المتحـ
عنوان العرض: اإلدارة واالستراتيجية 

نبذة مختصرة عن العرض
طـــرح هـــذا العـــرض التقديمـــي لمحـــة عامـــة عـــن النظـــام اإلحصائـــي 
بصياغـــة  ذلـــك  دعـــم  يتـــم  وكيـــف  المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي 
االســـتراتيجية كمـــا جـــرى مناقشـــة كيفيـــة عمـــل االســـتراتيجية 
كيـــان  اإلحصائـــي  النظـــام  بجعـــل  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 
مســـتقل، وإلـــى جانـــب توفيـــر وســـائل الراحـــة والمـــوارد األخـــرى 
مـــن أجـــل تنفيـــذ ســـهل إلدارة البيانـــات واالســـتراتيجية، يمكـــن 
ــد  ــة قواعـ ــالل مدونـ ــن خـ ــع مـ ــن الجميـ ــات بيـ ــة البيانـ ــر ثقافـ تطويـ
الممارســـة لإلحصـــاءات وكذلـــك تتبـــع العمـــل بهـــا، ومـــن أجـــل 
التنفيـــذ الســـلس لالســـتراتيجية اإلحصائيـــة، تـــم التأكيـــد علـــى 
أربعـــة مبـــادئ هامـــة للـــدول التـــي تبحـــث عـــن االرتقـــاء بأنظمتهـــا 

.)2 )الشـــكل  الرســـمية  اإلحصائيـــة 

ـــة اإلحصـــاء البريطانيـــة ـــادئ االســـتراتيجية لهيئ الشـــكل )	(: المب

وتؤكـــد هـــذه المبـــادئ علـــى أن يكـــون النظـــام اإلحصائـــي شـــاماًل )مـــع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار جميـــع األفـــراد(؛ ومســـتدام )لجميـــع المبـــادرات 
وطمـــوح  لالستكشـــاف(  )مواكـــب  وجـــذري  لهـــا(؛  المخطـــط 
)إحصـــاءات أكثـــر صلـــة وفـــي الوقـــت الفعلـــي(. وإلـــى جانـــب تســـليط 
ـــم طـــرح  ـــي فـــي المملكـــة المتحـــدة، ت ـــى النظـــام اإلحصائ الضـــوء عل
ـــة التحليـــل مؤخـــًرا وتأثيرهـــا الوطنـــي؛ مـــا  النمـــو الـــذي شـــهدته مهن
ـــه نظـــًرا العتمـــاد النظـــام  ـــى أن ـــي أن العـــرض التقديمـــي أشـــار إل يعن
التخصصـــات،  مـــن جميـــع  المهنييـــن  علـــى  الرســـمي  اإلحصائـــي 
فيجـــب الحفـــاظ جيـــًدا علـــى التخطيـــط المالئـــم بيـــن المهنييـــن 
مـــن مختلـــف القطاعـــات والكـــوادر للحصـــول علـــى رؤى فعالـــة 
ومجديـــة. يمكـــن فهـــم مفهـــوم اســـتراتيجية إدارة البيانـــات علـــى 
أنـــه إطـــار العمـــل الـــذي يربـــط األشـــخاص والعمليـــات فـــي أي بيئـــة 
ـــات  ـــذ مهـــام مشـــرف البيان ـــم تنفي ـــات. وفـــي نفـــس الســـياق، يت بيان

 2  استراتيجية وخارطة طريق البيانات الحكومية، المشرف األول على البيانات الحكومية، سبتمبر 2021.
   https://www.data.govt.nz/leadership/strategy-and-roadmap/.

والعمليـــات المتضمنـــة فـــي إدارة البيانـــات بخريطـــة طريـــق صارمـــة 
يمكـــن أيًضـــا تســـميتها بخريطـــة طريـــق اســـتراتيجية البيانـــات. 2

ـــة ـــاء البريطاني ـــة اإلحص ـــيرمان – هيئ ـــوال ش ـــيد/ نيك ـــا: الس ثانيً
تشـــغل نيكـــي شـــيرمان حالًيـــا منصـــب نائـــب مديـــر مســـاعد فـــي أمانـــة 
السياســـة المركزيـــة لهيئـــة اإلحصـــاء فـــي المملكـــة المتحـــدة، وهـــي 
ــب  ــابق منصـ ــي السـ ــت فـ ــة. وتولـ ــات الدوليـ ــن العالقـ ــؤولة عـ مسـ
رئيـــس الفريـــق القانونـــي لمكتـــب اإلحصـــاء الوطنـــي. ولمـــدة 15 
ا رائـــًدا فـــي تطويـــر اإلطـــار القانونـــي اإلحصائـــي فـــي  عاًمـــا، لعبـــت دوًر
المملكـــة المتحـــدة. وهـــي أيًضـــا رئيســـة فريـــق عمـــل لجنـــة األمـــم 

المتحـــدة االقتصاديـــة ألوروبـــا لتحديـــث التشـــريع اإلحصائـــي.

عنوان العرض: استخدام البيانات واإلشراف عليها وأخالقياتها

نبذة مختصرة عن العرض:
أظهـــرت الســـيدة/ نيكـــوال الشـــكل الـــذي يجـــب بـــه تطويـــر النظـــام 
المهمـــة  المفاهيـــم  اســـتيعاب  خـــالل  مـــن  الناجـــح  اإلحصائـــي 
وللقيـــام  البيانـــات.  إدارة  وأخالقيـــات  البيانـــات  علـــى  كاإلشـــراف 
بذلـــك، يجـــب أن يكـــون النظـــام اإلحصائـــي الرســـمي هيئـــة مســـتقلة 
تقـــوم باإلبـــالغ دون أي محابـــاة أو خـــوف، مـــع إيـــالء األهميـــة للتعبيـــر 
الوطنيـــة  المنظمـــات  مـــع  والتنســـيق  العامـــة  المصلحـــة  عـــن 
النظـــام  وظيفـــة  أن  علـــى  التأكيـــد  تـــم  كمـــا  األخـــرى.  والدوليـــة 
اإلحصائـــي يجـــب أن تتجـــاوز جمـــع اإلحصـــاءات، مـــن خـــالل قيـــاس 

األداء لدعـــم بيانـــات الجـــودة فـــي الوقـــت الحقيقـــي.

عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــم التأكيـــد علـــى الحاجـــة إلـــى االســـتراتيجية 
وإطـــار  البيانـــات  خـــط  مثـــل  الناشـــئة  والمفاهيـــم  اإلحصائيـــة 
اآلمنـــة،  والبيئـــة  اآلمـــن،  )المشـــروع  لألمـــان  الخماســـي  العمـــل 
اآلمنـــة(  والمخرجـــات  اآلمنـــة،  والبيانـــات  اآلمنـــون،  واألشـــخاص 
والهيئـــة  الجـــودة  رفيـــع  البحثـــي  العمـــل  لتشـــجيع  المطلـــوب 
األخالقيـــة المطلوبـــة لتعزيـــز هـــذه البيئـــة البحثيـــة. وعلـــى الرغـــم 
ــات  ــة ألخالقيـ ــاء هيئـ ــى إنشـ ــا إلـ ــداوالت أيًضـ ــت المـ ــك، دعـ ــن ذلـ مـ
البيانـــات اإلحصائيـــة تقـــوم بتنفيـــذ مجموعـــة مـــن األنشـــطة كمـــا 
هـــو موضـــح فـــي النقـــاط التـــي يتعيـــن مراجعتهـــا مـــن قبـــل لجنـــة 

التاليـــة: / اإلحصـــاء  البيانـــات  أخالقيـــات 
الصالح العام: التماس البيانات لها فوائد واضحة 	 

للمستخدمين وتخدم الصالح العام
سرية وأمن البيانات: هوية صاحب البيانات )سواء كان شخًصا 	 

أو منظمـــة( محميـــة، ويتـــم االحتفـــاظ بالمعلومـــات ســـرية وآمنـــة
التقنيـــات 	  يتـــم مراعـــاة مخاطـــر وحـــدود  والجـــودة:  األســـاليب 

الجديـــدة كمـــا يتوفـــر اإلشـــراف الكافـــي بحيـــث تتوافـــق األســـاليب 
ــا ــرف بهـ ــودة المعتـ ــة والجـ ــر النزاهـ ــع معاييـ ــتخدمة مـ المسـ

االمتثــال القانونــي: توافــق البيانــات واألســاليب المســتخدمة مع 	 
القانــون مثــل قانــون حمايــة البيانــات وقانــون حقــوق اإلنســان 

والقانــون العــام لســرية البيانــات
وجهات نظر الجمهور وإشراكه: يتم أخذ آراء الجمهور في االعتبار 	 

فــي ضــوء البيانــات المســتخدمة والفوائــد المتصــورة للبحــث
واســـتخدامها 	  البيانـــات  إلـــى  الوصـــول  يتســـم  الشـــفافية: 

ويمكـــن  بوضـــوح  توصيلهـــا  ويتـــم  بالشـــفافية،  ومشـــاركتها 
بســـهولة إليهـــا  الوصـــول  للجمهـــور 
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من المناقشــات ودراســات الحالة التي طرحتها مجموعات العمل 
فــي الــدورة الثالثــة والخمســين للجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم 
المتحــدة، تــم التأكيــد علــى أنــه يجــب تعزيــز بيئــة تمكيــن البيانــات 
فــي أي دولــة، والتــي يجــب أن تشــكل أخالقيــات البيانــات عنصــًرا 
مهيمًنــا فيهــا. وفــي هــذه النقطــة، ُتعــرَّف أخالقيــات البيانــات بأنهــا 
تتجــاوز التشــريعات الحاليــة بشــأن الخصوصيــة وحمايــة البيانــات، 
مثــل الالئحــة األوروبيــة العامــة لحمايــة البيانــات، لتتنــاول المعالجــة 
المســؤولة واســتخدام البيانــات فــي التقنيــات الحديثــة مثــل الــذكاء 
أخالقيــات  علــى  الحفــاظ  لضــرورة  إدراكهــا  بعــد  االصطناعــي3. 
والهجــرة وغيرهــا،  الصحــة  مثــل  القطاعــات  فــي جميــع  البيانــات 
بالفعــل فــي وضــع اســتراتيجيات  الحكومــات  العديــد مــن  بــدأت 

 https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/analytics/no-trust-no-data-%E2%80%93-how-digital-development-depends-ethics  3
 https://unece.org/sites/default/files/2021-11/HLG2021_Survey%20on%20Ethics%20management%20results.pdf  4

 https://unece.org/sites/default/files/2021-11/S2_1_UnitedKingdom_Centre_for_Applied_Data_Ethics.pdf  5
  United Nations Statistical Commission. E/CN.3/2022/5.  6

   Tata Trusts. (2019). India’s First City Data Officer Recounting Our Learnings and Experiences from Pune.  7

ألخالقيــات البيانــات فــي مجــال البيانــات المعنــي4 5 6. وبشــكل عــام، 
أعــادت العــروض التقديميــة التــي تــم طرحهــا فــي الــدورة التأكيــد 
علــى ضــرورة تشــكيل مكتــب إحصائــي وطنــي وأنظمــة قويــة إلدارة 
البيانــات7، والتــي ال تعمــل فقــط بشــكل مســتقل مــن خــالل تأطيــر 
تلعــب  ولكنهــا  اإلحصائيــة،  واإلجــراءات  والخطــط  السياســات 
أيًضــا دور قلــب نظــام البيانــات الوطنــي. فضــًلا عــن ذلــك، ُيقتــرح أن 
يقــوم المكتــب اإلحصائــي بواجباتــه كموجــه رئيســي لمعاييــر جــودة 
البيانــات لجميــع البيانــات العامــة. ونظــًرا ألن اإلحصــاءات تعكــس 
األشــخاص الذيــن تحصيهــم، فيجــب تعزيــز الثقــة والحفــاظ علــى 
مالءمــة البيانــات لجميــع الســكان كقاعــدة للسياســات والبرامــج.
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 لجلســـات ورشـــة العمـــل
ً
اعتمـــاد التوصيـــات وفقـــا
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الجلسة الثانية: استخدام البيانات في قياس التقدم المحرز
تعزيــز اإلحصــاءات الرســمية والبيانــات اإلداريــة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة 

وتوجيــه السياســات المتعلقــة باألطفــال

االســتثمار فــي اإلمكانــات غيــر المستكشــفة للبيانــات اإلداريــة . 	
رصــد  إلــى  واالنتقــال  القطاعــات  إدارة  معلومــات  وأنظمــة 
ومتابعة المؤشــرات االجتماعية الرئيســية في الوقت الحقيقي.

كان لجائحــة كوفيــد19- فــي عــام 2020 تأثيرهــا العميــق علــى أداء . 	
النظــم اإلحصائيــة التقليديــة، فكانــت هنــاك حاجــة ملحــة التبــاع 
نهــج مبتكــرة للرصــد وجمــع البيانــات، ولالســتثمار فــي تعزيــز 
االســتثمارات  أولويــات  وتحديــد  الوطنيــة،  اإلحصائيــة  النظــم 
ووضــع معاييــر مرجعيــة إلنتــاج البيانــات بشــكل فعــال وإتاحتها 

فــي الوقــت المناســب للشــخص المناســب.

	 . 2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بمتطلبــات  الوفــاء 
األنظمــة  علــى  ســيتعين  الوطنيــة،  التنميــة  واســتراتيجيات 
فــي  والتوســع  جديــدة  تقنيــات  اعتمــاد  الوطنيــة  اإلحصائيــة 
نطــاق عملهــا؛ دون إغفــال األهميــة الخاصــة لدمــج البيانــات 
ــة للبيانــات البيئيــة  الجغرافيــة المكانيــة مــع المصــادر التقليدي
دمــج  يمكــن  ذلــك،  علــى  عــالوة  واالقتصاديــة.  واالجتماعيــة 
عمليــات رصــد األرض مــن األقمــار الصناعيــة والطائــرات أو 
ــات الموقــع  غيرهــا مــن أجهــزة االستشــعار عــن بعــد مــع بيان
الجغرافــي مــن التعــدادات أو المســوحات أو المصــادر األخــرى؛ 
كمــا يمكــن بعــد ذلــك تحليــل هــذه البيانــات ومعالجتهــا مــن 

الجغرافيــة.  المعلومــات  أنظمــة  خــالل 

تحســين القيــاس وتحقيــق األثــر مــن خــالل أنظمــة المعلومــات 
الصحيــة الوطنيــة المعــزز 

تعزيــز أنظمــة البيانــات لتوليــد البيانــات ُبغيــة رصــد غايــات . 	
ومؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصحــة، 
ــات الوفيــات المصنفــة حســب الســبب،  ال ســيما بشــأن بيان
ــة، والمخاطــر وأســباب المــرض، إضافــة  والمحــددات الصحي
إلى بيانات رصد المكونات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة.

تعزيــز القــدرة المســتدامة علــى تنفيــذ التدخــالت الرئيســية علــى . 	
أرض الواقــع بهــدف تحســين نظــم المعلومــات الصحيــة بمــا 
يشــمل القدرة على إجراء المســوحات السكانية وتحليل البيانات 
األدلــة. علــى  والقائمــة  اآلنيــة  القــرارات  لتوجيــه  واســتخدامها 

القــدرة . 	 لتحســين  والخــارج  الداخــل  مــن  الشــركاء  إشــراك 
واإلبــالغ  الجــودة  البيانــات وضمــان  توافــر  وزيــادة  اإلحصائيــة 
عــن البيانــات المتعلقــة بالصحــة مــع مســتويات التصنيــف ذات 

الصلــة.

تحســين الوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة بالصحــة وتعزيــز 
ــا  ــات باعتباره ــع البيان ــل م ــالل التعام ــن خ ــات م ــادل البيان تب

ــة. ــة عالمي ــة عام منفع
دور البيانات في رصد تأثير تغير المناخ والتنبؤ به. 	

فــي حيــن أن البيانــات المتســقة عالمًيــا مهمــة لتحديــد المعاييــر . 	
والمقاييــس المرجعيــة، ينبغــي تعزيــز جمــع البيانــات بالمكونات 
ــادة التعــاون الدولــي  والعناصــر واألدوات والخبــرة المحليــة وزي
للتغلــب علــى الحواجــز التــي تعتــرض جمــع البيانــات والتحقــق 
فــي  خاصــة  الناميــة  البلــدان  فــي  المنــاخ  تغيــر  ورصــد  منهــا 

ــا. منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

تضطلــع وكاالت التنميــة الدوليــة بــأدوار جوهريــة فــي تقديــم . 	
المســاعدة التقنيــة للتغلــب علــى الحواجــز التــي تعتــرض ســبيل 
القــادرة  انســياب واســتيعاب تقنيــات االستشــعار عــن بعــد 
علــى تمكيــن الســلطات اإلحصائيــة فــي جميــع أرجــاء منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن اكتشــاف ممارســات 
ومراقبتهــا  المشــغلين  لــدى  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 

أفضــل. بشــكل  وقياســها 

دعــوة مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة واألعضــاء اآلخريــن فــي النظــم . 		
اإلحصائيــة الوطنيــة للقيــام بــدور نشــط فــي توفيــر المعلومــات 
الخطــوات  وتحديــد  والكــوارث،  الخطــرة  باألحــداث  المتعلقــة 
العمليــة الالزمــة لهــذه المنظمــات، بالتنســيق مــع الــوكاالت 
الوطنيــة المســؤولة عــن إدارة مخاطــر الكــوارث، مــن أجــل دعــم 
أفضــل جهــود إدارة مخاطــر الكــوارث. مراعــاة متطلبــات الرصــد 
أعمــال  وجــدول  الكــوارث،  مخاطــر  مــن  للحــد  إلطــار  واإلبــالغ 
باريــس  واتفــاق  المتحــدة،  باألمــم   2030 المســتدامة  التنميــة 

بشــأن تغيــر المنــاخ.

اســتخدام مصــادر البيانــات البديلــة للتحليــالت االجتماعيــة 
جائحــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  الســريعة:  واالقتصاديــة 

		 كوفيــد- 
هــي . 		 كوفيــد19-  جائحــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  أحــد  لعــل 

االجتماعيــة  للتحليــالت  مهمــة  البديلــة  البيانــات  مصــادر  أن 
االقتصاديــة. التكلفــة  لتحديــد  الســريعة  واالقتصاديــة 

إن نشــر أداة االستشــعار عــن بعــد المعتمــدة علــى التصويــر . 		
باألقمــار الصناعيــة ومركــز بيانــات SURGE مهمــان للتخطيــط 
قبــل وقــوع الكــوارث وللتقييــم بعــد الكــوارث، وتقديــر العواقــب 
المحلــي  الناتــج  علــى  الكلــي  االقتصــاد  وتأثيــر  االقتصاديــة 

اإلجمالــي وكشــف األضــرار التــي لحقــت بالمبانــي.

تسمح البيانات متعددة األبعاد بنمذجة البيانات . 		
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وعرضهــا بأبعــاد متعــددة واكتشــاف الــرؤى الخفيــة، وهــو أمــر . 	
مهــم فــي تحديــد مــن تخلــف عــن الركــب.

ــي  ــة ف ــا ذات األولوي ــن القضاي ــودة ع ــة الج ــات عالي ــداد بيان إع
ــل ــال العم مج

ــة الجــودة ونشــرها فــي الوقــت المناســب، . 	 ــات عالي جمــع البيان
وتوحيــد البيانــات المجمعــة، وشــمولية البيانــات مــن العوامــل 
األساســية للنهــوض بالعدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن 

خــالل وضــع معاييــر العمــل الدوليــة.

نشــر البيانــات الجزئيــة )microdata( المحميــة لمســوح القــوى . 	
العاملــة فــي جميــع البلــدان لســد فجــوات البيانــات.

ــراف  ــة )اإلش ــاءات االقتصادي ــتقبل اإلحص ــة: مس ــة الثالث الجلس
ــات( ــم البيان ــبكات ونظ والش

اإلشراف واإلدارة
ــة . 	 ــة القاطــرة المركزي ــة بمثاب ــب اإلحصــاء الوطني ــح مكات قــد تصب

إنتــاج اإلحصــاءات االقتصاديــة  بــه تحديــث  والشــريك الموثــوق 
جــودة  ضمــان  مــع  مختلفــة  مصــادر  مــن  البيانــات  ودمــج 

والســرية. والخصوصيــة  اإلحصــاءات 

احتياجــات . 	 الوطنيــة  اإلحصــاء  مكاتــب  تعالــج  أن  ينبغــي 
المســتخدمين فــي تحديــد أولويــات تحديــث نظــام اإلحصــاءات 
االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك تحديــث نظــام الحســابات الوطنيــة 
لعــام 2025 واألنظمــة والتصنيفــات ذات الصلــة باإلحصــاءات 
لرصــد  اقتصاديــة  مؤشــرات  واســتحداث  االقتصاديــة، 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة، وقيــاس التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واســتراتيجية 

2030-2023 الثالثــة  الوطنيــة  التنميــة 

علــى . 	 الحكومــة  لمســاعدة  المفتــاح  هــي  البيانــات  إدارة 
إدارة تدفقــات البيانــات الداخليــة والخارجيــة، فهــي تعمــل 
علــى المواءمــة بيــن األشــخاص والعمليــات والتكنولوجيــا 
للمســاعدة علــى فهــم البيانات لتحويلها إلــى أصول حكومية.

نظم البيانات 
الحجــم . 	 الســتخدام  ومتكامــل  شــامل  نهــج  لتحقيــق  ســعًيا 

الوقــت  التــي تتطلبهــا الحكومــات فــي  البيانــات  الهائــل مــن 
الحديثــة  البيانــات  ونظــم  هيــاكل  استكشــاف  يجــب  الحالــي، 
مــع  المحــددة  االســتخدام  حــاالت  أســاس  علــى  وتنفيذهــا 
يصلــح  المؤسســات  بيانــات  نظــام  أن  علــى ضمــان  التركيــز 

والمنفعــة. للغــرض 

الشبكات والشراكات
نظــًرا للطبيعــة المترابطــة لجميــع المؤسســات والمنظمات . 	

ولكــن  موحــدة،  بنيــة  اســتخدام  يمكــن  اليــوم،  عالــم  فــي 
منســقة مركزًيــا، لتعزيــز ودعــم مهمــة البيانــات وفائدتهــا فــي 
قــدر  تحقيــق  إلــى  وتــؤدي  الحكوميــة  واألنشــطة  العمليــات 
ــات الضخمــة لصنــع  ــر مــن النجــاح فــي تبنــي تقنيــات البيان أكب
فــي  القــرارات  واتخــاذ  المناســب،  الوقــت  فــي  السياســات 
الناشــئة  الفــرص  تحديــد  فــي  والمســاعدة  الفعلــي،  الوقــت 
حوكمــة  المتوقعــة.  وغيــر  الطارئــة  للمواقــف  واالســتجابة 
البيانــات هــي المفتــاح لمســاعدة الحكومــة علــى إدارة تدفقــات 
البيانــات الداخليــة والخارجيــة حيــث تعمــل علــى المواءمــة بيــن 

والعمليــات  األشــخاص 
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إلــى . 	 لتحويلهــا  البيانــات  فهــم  علــى  للمســاعدة  والتقنيــات 
حكوميــة. أصــول 

التخطيــط . 	 جهــاز  ســيتعاون  الجديــدة،  البيانــات  ثقافــة  فــي 
واإلحصــاء بدولــة قطــر مــع مجموعــة كبيــرة مــن الشــركاء مــن 
الــوزارات والقطاعــات الخاصــة واألوســاط األكاديميــة ومراكــز 
بيانــات محــل  إلنتــاج  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  البحــوث 
الحكومــة  جانــب  مــن  القــرار  اتخــاذ  بعمليــة  لالرتقــاء  الثقــة 
والشــركات والجمهــور بوجــه عــام. عــالوة علــى ذلــك، ســيقوم 
مكتــب اإلحصــاء الوطني والشــركاء بتثقيــف المجتمع بكيفية 
تفســير البيانــات المنشــورة بشــكل صحيــح، بجملــة أمــور مــن 

بينهــا اســتخدام تصــورات البيانــات وروايــة القصــص

واللجــان . 	 العمــل  فريــق  الوطنــي  اإلحصــاء  مكتــب  يتــرأس 
آليــات  وتفعيــل  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  بتحديــث  المعنيــة 

اإلرشــادية. األدلــة  مراجعــة 

ــتخدام  ــتدامة باس ــة المس ــي التنمي ــة ف ــة: الدق ــة الرابع الجلس
ــي ــذكاء االصطناع ال

رســم خرائــط مواقــع المــدارس باســتخدام الــذكاء االصطناعــي 
Giga وصــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة لدعــم مبــادرة جيجــا

تــم اختبــار الــذكاء االصطناعــي ليحــل محــل الجهــود البشــرية . 	
فــي جمــع المعلومــات أو ليكملهــا. ومــن خــالل الجمــع بيــن 
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي والمدخــالت البشــرية، يمكننــا 
بنــاء نظــام جاهــز للعمــل وقابــل للتطويــر مــن أجــل تقليــص 
الجهــود البشــرية المبذولــة وتوفيــر الوقــت لجمــع البيانــات 

والتحقــق مــن صحتهــا.

يعمــل . 	 أن  قطــر  بدولــة  واإلحصــاء  التخطيــط  جهــاز  علــى 

والشــركاء  الحوســبة  لبحــوث  قطــر  معهــد  مــع  بالشــراكة 
اآلخريــن لتطويــر نظــام ذكاء اصطناعــي قابــل للتطويــر؛ نظــام 
يعمــل دون أن يعتريــه أي اختــالف إذا مــا جــرى اســتخدامه فــي 

العالــم المتقــدم أو المتخلــف علــى الســواء.

علــى جهــاز التخطيــط واإلحصــاء بدولــة قطــر أن يدعــم سياســة 
المصــدر المفتــوح للبيانــات والخوارزميــات وأن يــروج لهــا ســعيًا 
لتعزيــز التعــاون علــى تطويــر نظــام ذكاء اصطناعي قابــل للتطوير.

اســتخدام االستشــعار عــن بعــد لمؤشــرات أهــداف التنميــة . 	
الفيضانــات المســتدامة واكتشــاف 

دمــج مصــادر البيانــات الجديــدة كالبيانــات الجغرافيــة المكانيــة . 	
لدعــم اإلبــالغ جيــد التوقيــت والمتكــرر والمفصل عن مؤشــرات 
ــة المســتدامة وســد الثغــرات فــي اإلحصــاءات  أهــداف التنمي

الرســمية، ال ســيما فــي المناطــق النائيــة.

تحتــاج مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة إلــى وضــع آليــات التنســيق . 	
لديهــا  التــي  األخــرى  الوطنيــة  الــوكاالت  مــع  المطلوبــة 

البيانــات. توفيــر  صالحيــات 

ـــى تمكيـــن موظفيهـــا  ـــا إل
ً

ـــة أيض ـــاج مكاتـــب اإلحصـــاء الوطني تحت
ــق  ــدة وتحقيـ ــات جديـ ــادر بيانـ ــاج مصـ ــتخدام وإنتـ ــن اسـ مـ
التكامـــل فيمـــا بينها.اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي والتعلـــم 
اآللـــي لرصـــد التقـــدم العالمـــي نحـــو أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

الــذكاء . 	 )مثــل  الجديــدة  التكنولوجيــات  فــي  االســتثمار 
الطبيعيــة  اللغــات  ومعالجــة  اآللــي  والتعلــم  االصطناعــي 
تقليديــة  غيــر  بيانــات  مصــادر  واعتمــاد  الحاســوبية(  والرؤيــة 
االستشــعار،  وأجهــزة  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  )مثــل 
وصــور الطائــرات بــدون طيــار( لتتبــع ورصــد التقــدم المحــرز فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي. 



30

الجــودة  وزيــادة  النتائــج  تحســين  إلــى  االســتثمار  هــذا  يــؤدي 
ويرصــدون  يتتبعــون  لمــن  الوقــت  وتوفيــر  التكلفــة  وتقليــل 

البلــدان. تلــك  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ 

رصـــد أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والـــذكاء االصطناعـــي
يطــرح الفهــم المتطــور للتنميــة المســتدامة تحديات جديدة، . 		

ممــا يزيــد مــن مســتوى التعقيــد، بالنســبة لصانعــي القــرار 
فــي مجــال التنميــة، ولذلــك يجــب علــى المجتمــع اإلحصائــي 
استكشــاف طــرق جديــدة لالســتجابة لهــذه المطالــب مــن 
خــالل تحديــد كيفيــة اســتخدام البيانــات الضخمــة وتطبيقــات 
القــرار.  اتخــاذ  لدعــم  اآللــي  التعلــم   / االصطناعــي  الــذكاء 
ــة  ــار الســلبية المحتمل ويجــب أن يشــمل ذلــك معالجــة اآلث

لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي / التعلــم اآللــي.

تزويــد . 		 يجــب  التحليليــة،  والقــدرات  البيانــات  توافــر  بتعزيــز 
سياســات  إلــى  لالنتقــال  الالزمــة  بــاألدوات  القــرار  صانعــي 
الجيــل التالــي التــي توفــر طرًقــا أكثــر كفــاءة ومرونــة لتســريع 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  تحقيــق  وتيــرة 

الجلســـة الخامســـة: تحديـــث نظـــام البيانـــات اإلحصائـــي

النظــم  داخــل  والتنســيق  اإلحصائيــة  التشــريعات  تحديــث 
الوطنيــة اإلحصائيــة 

تبنــي ثقافــة البيانــات المفتوحــة لضمــان ثقــة الجمهــور فــي . 		
بدعــم  للعامــة  المتاحــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  تســهيل 
المبــادئ  مــع  يتوافــق  بمــا  قويــة  إحصائيــة  تشــريعات  مــن 
الممارســات  وأفضــل  الرســمية  لإلحصــاءات  األساســية 
الدوليــة األخــرى مــن خــالل آليــة تنســيق فعالــة داخــل األنظمــة 

الوطنيــة. اإلحصائيــة 

استكشــاف فــرص التعــاون بيــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي . 		
بصفتــه المنســق للنظــم اإلحصائيــة الوطنيــة والمنظمــات 
الدوليــة ذات الصلــة مــن أجــل المســاهمة فــي جهــود تحديــث 
علــى  المؤسســي  الطابــع  وإضفــاء  اإلحصائيــة  التشــريعات 
ثقافــة  وتعزيــز  الوطنــي  اإلحصائــي  النظــام  داخــل  التنســيق 

المفتوحــة. البيانــات 

الدليل اإلحصائي في تطور نظام البيانات
تعزيــز الهيــكل التشــريعي والمؤسســي لمنتجــي البيانــات علــى . 		

الصعيــد الوطنــي بمــا يضمن دور المكاتــب اإلحصائية الوطنية 
فــي قيــادة تحديــث نظــام البيانــات اإلحصائــي وزيــادة كفــاءة 
ومســتخدميها  البيانــات  منتجــي  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
األكاديميــة  واألوســاط  والباحثيــن  السياســات  )كصانعــي 
ذلــك(. إلــى  ومــا  والجمهــور  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

ضمــان توافــر البيانــات اإلحصائيــة الموثوقــة ورفيعــة الجــودة . 		
ووثيقــة الصلــة فــي الوقــت المناســب لجميــع المســتخدمين.

تعزيــز قــدرة المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة ومنتجــي البيانــات . 		
اآلخريــن علــى رصــد التقــدم المحــرز فــي المبــادرات الوطنيــة 
والدوليــة كاســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وأهــداف التنميــة 

.2030 لعــام  المســتدامة 

تشــجيع اســتخدام التقــدم المتزايــد فــي التكنولوجيــا مــن أجــل . 		
تجميــع ومعالجــة وتحليــل ونشــر بيانــات رســمية عاليــة الجودة 

وموثوقــة لصانعــي السياســات فــي الوقــت المناســب.

واألدوات . 		 واألســاليب  البيانــات  مصــادر  اســتخدام  تيســير 
أجــل تحســين  التقليديــة مــن  الجديــدة الســتكمال المصــادر 
توقيــت وتغطيــة وجــودة البيانــات الرســمية مــن خــالل التعــاون 
والشــراكة والدعــم الفنــي ودعــم القــدرات وتبــادل المعلومــات.

وإدارتهــا،  البيانــات،  علــى  اإلشــراف  السادســة:  الجلســة 
تها تيجيا ســترا ا و

توصيات بشأن إدارة البيانات واإلشراف عليها
فــي . 		 النظــر  إعــادة  الوطنيــة  اإلحصائيــة  المكاتــب  علــى  يجــب 

حوكمــة البيانــات الوطنيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تغييــرات فــي 
قانــون اإلحصــاء الوطنــي. وعلــى المســتوى الدولــي، يجــب علــى 
اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة إعــادة التفكيــر فــي المبــادئ 
ــة أو  األساســية لإلحصــاءات الرســمية التــي قــد تكــون ضروري

ــادئ مجتمــع البيانــات األوســع. ــة لمب ربمــا مكمل

تحتــاج مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة إلــى تولــي زمــام القيــادة باعتبارهــا . 		
الجهــة المشــرفة علــى البيانــات الوطنيــة، وممارســة منهجيــات 
اســتباقية لتطويــر حوكمــة البيانــات وأطــر البيانــات، والتواصــل 
الفعــال مــع أصحــاب المصلحــة. وتماشــًيا مــع تزايــد اســتخدام 
الخصوصيــة  حمايــة  تقييــم  يجــب  اإلضافيــة،  البيانــات  مصــادر 
بشــكل منهجــي، حيــث قد تكــون تقنيات الحفــاظ على الخصوصية 

ــة. مفيــدة للغاي

ا . 		 ينبغــي أن تتلقــى مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة تدريًبــا مســتمًر
فــي  بمــا  الجديــدة،  والتكنولوجيــات  الجديــدة  األســاليب  علــى 
ــات. كمــا ينبغــي أن تتوســع مكاتــب اإلحصــاء  ــم البيان ذلــك عل
علمــاء  بتوظيــف  العاملــة  قوتهــا  فــي  تدريجًيــا  الوطنيــة 

البيانــات. ومحللــي  ومهندســي 

ورشــة  فــي  عنهــا  المعبــر  واألفــكار  اآلراء  إن  إخــاء مســؤولية: 
العمــل اإلقليميــة هــذه ال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر جهــاز 

واإلحصــاء. التخطيــط 
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آراء المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية
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فــي نهايــة ورشــة العمــل )اليــوم الثانــي( تــم نشــر رمــز االســتجابة الســريعة QR Code علــى الطــاوالت التــي يجلــس عليهــا الحضــور، وُطلــب 
منهــم مــلء اســتمارة التقييــم عبــر اإلنترنــت عبــر برنامــج “نمــاذج جوجــل”، ويتكــون النمــوذج مــن 4 أســئلة قيــاس رئيســية. وقــد تلقينــا رد 

49 مشــارًكا علــى اســتمارة التقييــم عبــر اإلنترنــت والتــي كانــت نتائجهــا كالتالــي:

س 1: على مقياس من )1-5(، ما مدى رضاك عن محتوى الورشة؟
حيث تعني الدرجة )5( مستوى عاٍل من الرضا

حيث تعني الدرجة )5( أن المحتوى مناسب ومفيد للغاية 



34

س 3: يرجى تقييم المحتوى التالي لورشة العمل وفًقا لمستوى رضاك.
حيث تعني الدرجة )5( مستوى عاٍل من الرضا

س 4: أي اقتراحات إضافية بخصوص الجلسات أو جدول األعمال العام؟
)سؤال مفتوح(

الـــــردالمواضيع

“نعــم… مقتــرح لتحســين ورش العمــل المســتقبلية بإضافــة أنشــطة فرعيــة وزيــادة أوقــات النشاط
المناقشات” 

“يجب تحسين إدارة الوقت”الوقت
“ المــدة المخصصــة للجلســات قصيــرة، مقارنــة بحجــم المعلومــات التــي تناولتهــا ورشــة 
العمــل، ونوصــي بزيــادة عــدد االيــام او تنظيــم الورشــة علــى فترتيــن صباحيــة ومســائية، او 

تقليــل عــدد المتحدثيــن فــي الورشــات المســتقبلية”
“ الوقــت ال يكفــي للجلســات، كان يمكــن تنظيمهــا علــى مــدار   ٣ أيــام الن محتــوى الجلســات 

قيــم ويحتــاج الــى وقــت أكثــر”
“ فتــرة المناقشــات قصيــرة نظــرا لكثــرة االوراق … كنــت اتمنــي وجــود ورقــة عــن نظــم 

قطــر” فــي  الجغرافيــة  المعلومــات 
“ التأخير وعدم االلتزام بالوقت المحدد....”

ــا الوطنــي فيمــا يتعلــق بوابــة التنميــة المســتدامة علــى موقــع التجربة المحلية  “وددت لــو تــم عــرض انجازن
الجهــاز وعكــس نتائــج التعــداد علــى الخرائــط الجغرافيــة”

“ضرورة تحسين الترجمة الفورية وسماعها بشكل أوضح”المسائل الفنية 
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الملحق (1): جدول األعمال
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الملحق )	(: جدول األعمال 

اليوم األول: األربعاء،21 سبتمبر 2022

التسجيل08:00 – 09:00

09:15 - 09:00
الترحيب بالحضور، وافتتاح الورشة:

كلمة سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء.
.UNSD كلمة السيد/ ستيفان شوينفيست، مدير شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

التعريف بورشة العمل والمخرجات المتوقعة 09:15 – 09:25
الدكتور أحمد حسين

رئيس الجلسة: سعادة السيد/ محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط واالحصاءالجلسة األولى
الحلقة النقاشية: توفير البيانات من أجل تعزيز األثر اإلنمائي: لماذا نحتاج إلى االستثمار في البيانات

11:00 – 09:25

السيدة/ مشاعل علي الحمادي - وزارة االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات. 1
الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني - وزارة الصحة العامة. 2
الدكتور/ خالد النعمة - معهد الدوحة الدولي لألسرة. 3
الدكتور/ محمد بن سيف الكواري - اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. 4
السيد/ محمد علي الغامدي – جمعية قطر الخيرية. 5

استراحة 11:00 – 11:10

الجلسة 
الثانية

رئيس الجلسة: الدكتور/ خالد علي القره داغي، مدير إدارة نظم المعلومات ومستشار مكتب سعادة 
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء

عنوان الجلسة: استخدام البيانات في قياس التقدم المحرز

11:10 - 11:20
تعزيز اإلحصاءات الرسمية والبيانات اإلدارية لقياس التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

وتوجيه السياسات المتعلقة باألطفال
)UNICEF(  السيد/ ليوناردو مينشيني - اليونيسف

تحسين القياس وتحقيق األثر من خالل أنظمة المعلومات الصحية الوطنية المعززة11:20 – 11:30
)WHO( الدكتور/  هنري فيكتور - منظمة الصحة العالمية

11:40 – 11:30

استخدام مصادر البيانات البديلة للتحليالت االجتماعية واالقتصادية السريعة: الدروس المستفادة من 
COVID-19

)UNDP( الدكتور/ فيتو إنتيني - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
)المشاركة عن بعد(

11:50 – 11:40
اعداد بيانات عالية الجودة عن القضايا ذات األولوية في مجال العمل

)ILO( السيد/ إيف بيرارديل - منظمة العمل الدولية
)المشاركة عن بعد(

مناقشات11:50 – 12:00
استراحة قهوة وصالة12:00 – 12:15

الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة: الدكتورة/ وفاء أبو الحسن، رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية والبيئية في اإلسكوا

عنوان الجلسة: مستقبل اإلحصاءات االقتصادية )اإلشراف والشبكات ونظم البيانات(
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 12:30 - 12:15
بناء نظام بيانات حديث - الفرص والتحديات. 1

 )GASTAT( الدكتور / كونراد بيسندورفر- الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية
)المشاركة عن بعد(

12:45 - 12:30

تطوير مسؤولية اإلشراف على البيانات وشبكات النظم لإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية: . 2
التحديات والفرص

الدكتور / صالح الكفري - االحصاء الفلسطيني
)المشاركة عن بعد(

بناء منظومة بيانات حديثة - أفضل الممارسات من تجربة “اإلسكوا”12:45 – 13:00
السيد/ أحمد العوا - لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

التجربة الكندية في دور شبكات اإلحصاءات االقتصادية ومسؤوليتها في اإلشراف على البيانات.13:00 – 13:15
السيد/ جريج بيترسون - ادارة االحصاء الكندية )المشاركة عن بعد(

مناقشات 13:15 – 13:30 
اختتام فعاليات الورشة لليوم األول 13:30 – 13:35
الغداء13:35 – 14:00
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اليوم الثاني: الخميس، 22 سبتمبر 2022

افتتاح اليوم الثاني، وتلخيص فعاليات اليوم األول08:30 - 08:40

الجلسة 
الرابعة

رئيس الجلسة: الدكتور/ محمد عمران، عالم أول في معهد قطر لبحوث الحوسبة
عنوان الجلسة: الدقة في التنمية المستدامة باستخدام الذكاء االصطناعي

QCRI معهد قطر لبحوث الحوسبة

08:55 - 08:40
رسم خرائط مواقع المدارس باستخدام الذكاء االصطناعي وصور األقمار الصناعية عالية الدقة لدعم 

مبادرة جيجا
)UNICEF( الدكتور/ دوهيونج كيم - اليونيسف

استخدام االستشعار عن بعد لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة واكتشاف الفيضانات08:55 - 09:10
)ESCWA(   الدكتورة/ وفاء أبو الحسن - االسكوا

استخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي لرصد التقدم العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة09:10 - 09:25
)UNDP( الدكتور/ عاء الدين شاموج - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

رصد أهداف التنمية المستدامة والذكاء االصطناعي09:25 – 09:40
)UNDP( الدكتور/ غونزالو بيزارو - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مناقشات 09:40 – 09:50

الجلسة 
الخامسة

رئيس الجلسة: الدكتورة/ شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي لألسرة 
عنوان الجلسة: تحديث النظام اإلحصائي

10:05 – 09:50
توثيق المساعدات المقدمة من طرف منظمات المجتمع المدني: اإلطار العام، والتحديات والمتطلبات: . 1

تجربة قطر الخيرية
السيد/ محمد علي الغامدي – جمعية قطر الخيرية

10:20 – 10:05
الجهود المبذولة في تحديث التشريعات اإلحصائية والتنسيق ضمن النظم اإلحصائية الوطنية: . 2

منظور إقليمي
الدكتور/ أتيا كرمان - منظمة التعاون اإلسامي )سيسرك(

10:35 – 10:20
دعم أجندة دول مجلس التعاون الخليجي باألدلة اإلحصائية في نظام بيانات متطور - اآلفاق . 3

والتحديات
الدكتور/ صاح المزاحمي- المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استراحة10:35 – 10:40

أهمية البيانات في توجيه أنشطة البنك اإلسالمي في دول األعضاء البالغ عددها 57 دولة. 10:404 – 10:55
IsDB السيد/ أبو كمارا - معهد البنك اإلسامي للتنمية

11:10 – 10:55
االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء ودورها في دعم قدرة األجهزة اإلحصائية على إدارة البيانات . 5

والتحكم فيها من أجل التنمية
السيد/ هادي السعيدي - المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية )المشاركة عن بعد(

دور البيانات في رصد تأثير تغير المناخ والتنبؤ به. 11:106 – 11:25
الدكتور/ داميلوال  أوالويي - جامعة حمد بن خليفة

مناقشات11:25 – 11:35
استراحة قهوة وصالة11:35 – 11:55

الجلسة 
السادسة

الرئيس الجلسة: الدكتورة/ جولييت إبراهيم، مدير إدارة الصحة اإللكترونية وزارة الصحة العامة 
قطر  

عنوان الجلسة: مسؤولية اإلشراف على البيانات وإدارتها واستراتيجياتها

إدارة البيانات واإلشراف عيها: ما هو دورها في تسهيل عمل نظام اإلحصاء الوطني؟ تجربة ماليزيا11:55 – 12:10
DOSM السيد/ وان محمد شهرالنيزام - دائرة اإلحصاء الماليزية

استخدام البيانات )اخالقيات استخدام البيانات واالشراف عليها(12:10 – 12:25
السيدة/ نكوال شيرمان - هيئة اإلحصاء البريطانية

3. حوكمة البيانات واستراتيجياتها12:25 – 12:40
السيد/ روبيبرت بمبستيد - هيئة اإلحصاء البريطانية

مناقشات 12:40 – 12:50
الجلسة 
السابعة

 رئيس الجلسة: الدكتور أحمد حسين - جهاز التخطيط واإلحصاء
اعتماد التوصيات 

مناقشات واعتماد التوصيات12:50 – 13:15

اختتام فعاليات الورشة13:15 – 13:20
سعادة السيد/ محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط واالحصاء

الغداء13:20 – 14:00
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الملحق )	(: مذكرة المعلومات 

ممـــا ال شـــك فيـــه أن تعميـــم عمليـــة الرقمنـــة فـــي مختلـــف جوانـــب 
االقتصـــاد الوطنـــي والحيـــاة اليوميـــة ســـيؤدي إلـــى حـــدوث تغييـــرات 
بالتطـــورات  المتعلقـــة  البيانـــات  وحجـــم  طبيعـــة  فـــي  جذريـــة 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة. وهـــذا التعميـــم يتغيـــر حالًيـــا، مـــع تجـــاوز 
الطلـــب نطاقـــه التقليـــدي. فالبيانـــات يتـــم توليدهـــا بشـــكل أساســـي 
فـــي كل مـــكان: عـــن طريـــق اســـتخدام األجهـــزة المحمولـــة، ونظـــام 
تحديـــد المواقـــع العالمـــي )GPS( ، وأجهـــزة االستشـــعار األخـــرى، 
واألجهـــزة المنزليـــة، والمركبـــات الفضائيـــة، والشـــبكات االجتماعيـــة. 
كمـــا أصبحـــت تركيبـــة هـــذه البيانـــات أكثـــر تنوًعـــا، ويتـــم تحديثهـــا 
باســـتمرار. ويمكـــن أن تكـــون مصـــادر البيانـــات هـــذه مفيـــدة ألغـــراض 
الوطنيـــة  التنميـــة  اســـتراتيجية  بتطويـــر  المتعلقـــة  السياســـات 
الثالثـــة لدولـــة قطـــر؛ ودمـــج ورصـــد عمليـــة تنفيـــذ أهـــداف أجنـــدة 

التنميـــة المســـتدامة 2030
كمـــا أن نطـــاق مصـــادر البيانـــات فـــي توســـع مســـتمر، جنًبـــا إلـــى 
جنـــب مـــع أنـــواع البيانـــات المتولـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك الخصائـــص 
ــياء أو العمليـــات  الكميـــة والنوعيـــة المشـــتركة للعديـــد مـــن األشـ
أو الظواهـــر، والتنســـيقات النصيـــة والســـمعية والمرئيـــة، وغيرهـــا 
مـــن الصيـــغ »التكنولوجيـــة«. ويمكـــن للبيانـــات الجديـــدة أن تكمـــل 
نتائـــج المالحظـــات الســـابقة أو تحســـنها، أو حتـــى تغيرهـــا جذرًيـــا.

وبســـبب معـــدل نمـــو العمليـــات العالميـــة وزيـــادة تعقيدهـــا، تغيـــر 
ــدورة  ــر الـ ــد رحـــب تقريـ ــر. وقـ ــكل كبيـ ــمية بشـ ــاءات الرسـ دور اإلحصـ
المتحـــدة بمقتـــرح  للجنـــة اإلحصائيـــة لألمـــم  الثالثـــة والخمســـين 
تقديـــره  عـــن  وأعـــرب  البيانـــات،  بـــإدارة  المعنـــي  العامـــل  الفريـــق 
للعمـــل المنجـــز. وأوصـــى »بوضـــع إطـــار يحـــدد تعريـــف وتطبيـــق 
مفهـــوم اإلشـــراف علـــى البيانـــات، ومزايـــا إســـناد دور مشـــرف 

البيانـــات إلـــى المكتـــب اإلحصائـــي الوطنـــي«.

توسيع دور اإلحصاءات الرسمية
لقـــد ســـلطت جائحـــة كوفيـــد 19 الضـــوء علـــى االعتـــراف المتزايـــد لـــدى 
صانعـــي القـــرار فـــي دولـــة قطـــر بأهميـــة المعلومـــات التفصيليـــة 
الموثوقـــة إلدراك العديـــد مـــن القضايـــا التـــي تواجـــه اســـتراتيجيات 
التنميـــة الوطنيـــة. وهنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى منظومـــة بيانـــات مرنـــة 
وفعالـــة، حيـــث إن المشـــكالت الملحـــة واألحـــداث الحرجـــة غالًبـــا 
مـــا تحـــدث بشـــكل غيـــر متوقـــع.  وعلـــى الشـــراكات الجديـــدة وذات 
ــن  ــواردة مـ ــات الـ ــط البيانـ ــة ربـ ــهيل عمليـ ــة لتسـ ــة المتبادلـ المنفعـ
المؤسســـات المختلفـــة. ويجـــب أخـــذ الـــدور الموســـع لإلحصـــاءات 
علـــى  واإلشـــراف  الحوكمـــة  تهيئـــة  مـــع  االعتبـــار،  فـــي  الرســـمية 
البيانـــات فـــي المجتمـــع الرقمـــي. ومـــن المهـــم أن يعكـــس قانـــون 
اإلحصـــاء الحالـــي احتياجـــات النظـــام اإلحصائـــي الوطنـــي الرقمـــي 
الحديـــث، ومعالجـــة الفجـــوات فـــي البيانـــات مـــن خـــالل توســـيع 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مختلـــف  مـــع  وتعميقهـــا  العالقـــات 

والجامعـــات والقطـــاع الخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي. 
ــركاء  ــع الشـ ــات مـ ــاء مناقشـ ــط واإلحصـ ــاز التخطيـ ــيعقد جهـ وسـ
اســـتراتيجية  وضـــع  فـــي  مشـــاركتهم  كيفيـــة  حـــول  الوطنييـــن 
البيانـــات الوطنيـــة، وتشـــجيعهم علـــى مراجعـــة جـــودة البيانـــات 
المنتجـــة مـــن قبلهـــم، الســـيما بالنســـبة للمصـــادر اإلداريـــة. وقـــد 
أصبـــح نطـــاق عمـــل جهـــاز التخطيـــط واالحصـــاء يتوســـع مـــع توافـــر 
مصـــادر بيانـــات جديـــدة وتغيـــر توقعـــات المجتمـــع فيمـــا يتعلـــق 

ــدة.  ــات الجديـ ــاءات المعلومـ ــات وإحصـ ــره بيانـ ــن أن توفـ ــا يمكـ بمـ
لـــذا، يجـــب توســـيع إطـــار اإلحصـــاءات الرســـمية ليشـــمل الـــدور 

الجديـــد للجهـــاز.
ومـــن المؤكـــد أن االبتـــكار الـــذي تغذيـــه البيانـــات يمكـــن أن يشـــكل 
أحـــد الركائـــز الرئيســـية، حيـــث يمكـــن مـــن الحصـــول علـــى مزايـــا 
تنافســـية إضافيـــة. وهـــذا هـــو بالضبـــط مـــا يدعونـــا إلـــى وضـــع 
اســـتراتيجية للبيانـــات، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار تطويـــر مســـتودع 
البيانـــات لنشـــر بيانـــات يمكـــن الوصـــول إليهـــا للقيـــام بالتحليـــل، 
والتنبـــوء، وتحســـين وضـــوح وتماســـك االتصـــال مـــن أجـــل اتخـــاذ 

قـــرارات أفضـــل.

أهداف الورشة:
لتلبيـــة . 	 الوطنيـــة  البيانـــات  علـــى منظومـــة  الضـــوء  تســـليط 

ــا يحقـــق  ــئة بمـ االحتياجـــات مـــن البيانـــات والمعلومـــات الناشـ
الرخـــاء والرفاهيـــة للمجتمـــع.

التركيـــز علـــى دور جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء فـــي عمليـــات . 	
واســـتراتيجياتها. البيانـــات،  علـــى  واإلشـــراف  الحوكمـــة، 

ترســـيخ ثقافـــة جيـــدة مبنيـــة علـــى البيانـــات التخـــاذ قـــرارات . 	
ســـليمة، دعمـــًا الســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة الثالثـــة، وإدراكًا 
واســـتخدام  ونشـــر  إنتـــاج  فـــي  الوطنيـــة  الشـــراكة  ألهميـــة 
اإلحصـــاءات والبيانـــات فـــي السياســـات القائمـــة علـــى األدلـــة.

النتائج المتوقعة:
بعد انتهاء ورشة العمل، يتوقع من المشاركين أن:. 	

بالـــدور . 	 المتعلقـــة  والممارســـات  المعـــارف  علـــى  يحصلـــوا 
فـــي دولـــة قطـــر وانعكاســـاته. الرســـمية  المتغيـــر لإلحصـــاءات 

يتبادلـــوا المعلومـــات والممارســـات والتقنيـــات لدعـــم الـــدور . 	
قطـــر  دولـــة  فـــي  الرســـمية  لإلحصـــاءات  الجديـــد  المتغيـــر 
الثالثـــة. الوطنيـــة  التنميـــة  اســـتراتيجية  علـــى  وانعكاســـاته 

البيانـــات، . 	 حوكمـــة  أهميـــة  حـــول  واضحـــة  رؤيـــة  يكتســـبوا 
التخطيـــط  لجهـــاز  البيانـــات  واســـتراتيجية  عليهـــا،  واإلشـــراف 

قطـــر. دولـــة  فـــي  البيانـــات  ولمنظومـــة  واإلحصـــاء 

المشاركون:
مـــع  بالشـــراكة  شـــخصي،  بحضـــور  العمـــل  ورشـــة  ســـتعقد 
األمـــم  ومنظمـــات  والدوليـــة  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  المنظمـــات 
ــدد مـــن  ــوة عـ ــتتم دعـ ــي. وسـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــدة ومنظمـ المتحـ
ــاركة. وســـتعقد  ــراء الوطنييـــن واإلقليمييـــن والدولييـــن للمشـ الخبـ
 .2022 ســـبتمبر   22-21 مـــن  الفتـــرة  خـــالل  الدوحـــة  فـــي  الورشـــة 
وســـتكون اللغـــة الرســـمية للورشـــة هـــي اللغـــة العربيـــة، مـــع ترجمـــة 
فوريـــة مـــن وإلـــى اإلنجليزيـــة طـــوال جلســـات ورشـــة العمـــل. وســـيتم 

بـــث الورشـــة عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي.
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