
 كلمة دكتور أحمد حسين في التعريف بورشة العمل اإلقليمية حول الدور املتغير لإلحصاءات الرسمية في دولة قطر: 

 ثقافة البيانات مهمة
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  ،الحضور الكرام

 ،السيدات والسادة

  ،ضيوفنا األعزاء

 ،وبركاتهيكم ورحمة هللا لالسالم ع

اإلقليمية هذه، والشكر كل الشكر إلى الحضور في تلبيتكم دعوتنا للمشاركة في ورشة العمل لشكركم أو بكم،  أرحبأود أن 

   .لى من يشتركون معنا عن بعد عبر تطبيق زومإالقاعة، و 

  ؟قافة البيانات مهمة" الدور املتغير لإلحصاءات الرسمية في دولة قطر: ث عنقد تتساءلون ملاذا ورشة العمل اإلقليمية هذه 

 :شونفست، مدير شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ستيفانالسيد قبل قليل أود أن أشير إلى ما قاله  ،هنا

”consider these issues It is indeed very timely to“ 

 ،ا بعد يوم. وكما تعلمون ويتعاظم يوم  ن التدفق الكبير للبيانات والطلب املتزايد عليها من قبل متخذي القرار يتزايد إف ،بالفعل

عن  تنتجهذه البيانات و  .نحن نعيش في عالم تتولد فيه البيانات عن كافة مظاهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ونظام تحديد  ،واالستشعار عن بعد ،واألجهزة الكفية ،طريق استخدامنا لألجهزة املحمولة، ووسائل التواصل االجتماعي

وغيرها من وسائل التكنولوجيا. من هنا تنبع الحاجة إلى استخدام مصادر غير تقليدية للبيانات، وهذا  ،شياءإنترنت األ و  ملواقع،ا

 يتطلب منا استخدام االبتكار والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي، وإدارة البيانات بشكل إبداعي وسريع. 

نلتزم باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة، ونؤكد عليها  ،في جهاز التخطيط واإلحصاء ،نحن

ونعمل بموجبها، بغية اإليفاء بالتزامنا نحو مستخدمي البيانات، وتسهيل أعمالهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في 

 . 19ة كوفيد خاصة بعد انتشار جائح ،الوقت املناسب

جهاز التخطيط واإلحصاء، املتمثل بمسؤولية لنتطلع إلى الدور الجديد املوسع  إليفاء بالتزامنا نحو مستخدمي البيانات،وبغية ا

 ،ين في الوقت املناسب. هذادموتنقيتها، وتوفيرها للمستخ وإدارتها اإلحصاءات الرسمية، نطاقوتوسيع ، اإلشراف على البيانات

ونشرها عبر قواعد اإلحصاءات، واالرتقاء بنوعية  وتحديث املنهجيات، ،وبناء الشراكات ،بيئة القانونية الالزمة لذلكمع تهيئة ال

 وراسمي السياسات باحتياجاتهم من املنتجات الالزمة. تزود متخذي القرارات للبيانات ذكية 

وتفسير استخدامها في  ر الوعي بأهمية البيانات،سيعمل جهاز التخطيط واإلحصاء على نشف ،على صعيد ثقافة البياناتأما 

 ذات العالقة. وإعداد الرسوم البيانية والبصرية والتقارير العديد من املجاالت، السيما في مجال التوقع،



 ،ضيوفنا الكرام

ومراكز  ،الوزارات واألجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات ون عنيشترك في ورشة العمل اإلقليمية هذه ممثل

شعبة اإلحصاء في األمم املتحدة،  اوفي مقدمته ،والعديد من منظمات األمم املتحدة ،واملنظمات غير الحكومية ،البحوث

  .واملنظمات اإلقليمية العربية واإلسالمية
 
وث الحوسبة، ومؤسسة قطر م ورشة العمل هذه بالشراكة مع معهد قطر لبحوتنظ

وعدد من األجهزة اإلحصائية، كجهاز اإلحصاء في اململكة املتحدة، وجهاز اإلحصاء املاليزي والفلسطيني  ،واإلسكوا الخيرية،

 .معهد البنك اإلسالمي للتنمية، و ومركز اإلحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي ،والسوداني واألردني

 و 
 
الزمالء ألفت نظر أود أن  ،وهنا ، وتبث عبر يوتيوب وإنستغرام.ا وعن بعد باستخدام تطبيق زومحضوري   العملم ورشة تنظ

)العربية واإلنكليزية(، كما بإمكانهم توجيه أسئلة استخدامها اللغة التي يودون  اختياربإمكانهم أنه  مستخدمي تطبيق زوم

 يديرون هذا األمر. سالذين مباشرة عن طريق تشات، وهناك عدد من الزمالء 

 الحضور الكرام،

توفير البيانات من أجل تعزيز األثر اإلنمائي: “األولى هي عبارة حلقة نقاشية بعنوان  ؛تتكون ورشة عملنا من سبع جلسات عمل

 زيالعز  عبدمحمد  /السيد ويديرها سعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء، ،ملاذا نحتاج إلى االستثمار في البيانات

، ويديرها "استخدام البيانات في قياس التقدم املحرز "متحاورين. والجلسة الثانية ستكون بعنوان  ةوتشتمل على أربع ،النعيمي

. أما الدكتور/ خالد علي القره داغي، مدير إدارة نظم املعلومات ومستشار مكتب سعادة رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء

، وتديرها "البيانات( ونظم ،وشبكات التواصل ،عليهامستقبل اإلحصاءات االقتصادية )اإلشراف "فهي بعنوان  ،الجلسة الثالثة

 . سن، رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية والبيئية في اإلسكواالدكتورة/ وفاء أبو الح  

الدكتور/ محمد عمران، عالم يديرها  ،"الدقة في التنمية املستدامة باستخدام الذكاء االصطناعي"الجلسة الرابعة، بعنوان 

الدكتورة/ وتديرها  "تحديث النظام اإلحصائيتليها الجلسة الخامسة، وهي بعنوان " ،الحوسبةأول في معهد قطر لبحوث 

اإلشراف على  مسؤولية“بعنوان  فهي ،لألسرة. أما الجلسة السادسةشريفة العمادي، املدير التنفيذي ملعهد الدوحة الدولي 

وزارة الصحة العامة في اإللكترونية الدكتورة/ جولييت إبراهيم، مدير إدارة الصحة وتديرها ، “واستراتيجياتها نات وإدارتها البيا

على أن يتم إعداد  ،وسأديرها بنفس ي ،في دولة قطر. أما الجلسة السابعة، فهي عبارة عن عرض أولي للتوصيات ومناقشتها

ا على موقع جهاز سيكون متاح  ف ،ورشةللختامي بالتقرير الأما فيما يتعلق  .يامأا ملالحظاتكم خالل عشرة صيغة محدثة وفق  

 كافة العروض والتوصيات. التخطيط واإلحصاء.
 
، متضمنا

 
 قريبا

 رؤساء الجلسات االلتزام بالوقت املحدد في جدول األعمال، نظلا أغدو ممتن  
 
عن مساهماتهم سيعرضون  ألن عدد من الزمالءرا

ياكم إلى ورشة عمل إقليمية ناجحة، وإلى عروض قيمة إأتطلع و و وفلسطين.  ،األردنو  ،وإيطاليا ،بعد، من كندا والسعودية

 وتوصيات يمكن العمل بها.  ،مبهرة

ا للزمالء القادمين من خارج قطر طيب اإلقامة في الدوحة.  شاركتكمملأشكركم  ،مرة ثانية  ، متمني 

 والسالم عليكم.


