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الدوحة، دولة قطر

ت ورشة عمل إقليمية حول الدور المتغير لإلحصاءا

: الرسمية في دولة قطر

ثقافة البيانات مهمة
المركز اإلحصائي الخليجيعرض



لمجلدددددددددددددددددددددد  ال عددددددددددددددددددددددا   العقدددددددددددددددددددددد  الخددددددددددددددددددددددام  
(م2032-2022)ل  ل الخليج العربية

 حقيق مس  يات غير مسب قة م  الرقي ... 

 االز هار لم اطني   ل مجل  ال عا   

 عا  النه ض ب نافسية ك لة   ل مجل  ال... 

مؤثر   ليإقليميكقطبمكان ها عزيز...

ي طلبالطم حم عال  مس  ى  

ملالعكفاءةفين عيةنقلةإح اث

...أجلم المش ركالخليجي

...الرقم الخليجي الم ّح طلب



ت الم ث قدةطلب البيانات  المعل مات  اإلحصاءا زاي    شعب غير مسب قي  في 

مددل مسدديرة العفددي عددم القددرار  المفصددلة  اينيددة  الم احددة      دد خير  مدد  أجددل 

... الخليجي المش رك 

السياسات نفيذم ابعة

الخليجية االس را يجيات

ك لة   ل إبراز حجم 

 ال  رمجل  ال عا   

الريا ي لها في 

االق صا  العالمي

 ة لزياا خاذ القرارات الالزمة 

الجه   المش ركةفاعلية 

م  قيياأل اء قيا ال ق مرص 

األثر

(... ابع)الرقم الخليجي الم ّح طلب



اإلسناد الزمني 

بياندددددددددددددات م ّحددددددددددددد ة  عاليدددددددددددددة الجددددددددددددد  ة    ددددددددددددداح ددددددددددددد افر

... لل ص ل إلى رقم خليجي م ّح  بشكل منّسق 

المفاهيم

التعاريف
تطبيق كافة الجهات 

...لذاتالمصدرية 

والمنهجياتاألدلة 

التصانيف

مستويات التفصيل

المعاييرمنوغيرها

يميًاإقلأوخليجيًاالمعتمدة

دوليًاأو

...أبرز ال ح يات 



مســارات

10
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21
قــــــــــرار

94

م خليجدي رقدبحيث يس طيع المركز اإلحصائي الخليجدي إن دا  

... م ّح  

نحو االتحاد 

االقتصادي 

م2025

...( ابع)أبرز ال ح يات
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-2021)للعمدددل اإلحصدددائي الخليجدددي المشددد رك  الخطدددة االسددد را يجية

...  نطلق م  أهمية ( م2025

الذكاءم س خ  الثقة محلذكيةخليجيةإحصائيةمنظ مة

علىالحفاظمعالبيانات حياة  رةمراحلجميعفي

الرسميةاإلحصاءاتسمات

  رفيلل ح لالمحكمةالقيا ة

يئةالبفيالرسميةاإلحصاءات

للبياناتالج ي ة
(New Data Ecosystem)

رؤية 

اإلحصاءات

الذكية 2030

...ال طلعات المس قبلية 



... على  ركز الخطة االس را يجية ل حقيق ذلك  

 عزيز االس فا ة م  

السجالت اإل ارية

االب كار

الق رات  عزيزرفع

طنيةال  المؤسسيةالبشرية
م  ال  اصل ال قلي ي نح ال ح ل 

ال  اصل اإلحصائي

 اخل الربط اإللك ر ني 

ةال طنيالمنظ مة اإلحصائية 

للربط " َمرَسى"نظام 

بي  اإللك ر ني بي  المركز  

أجهزة اإلحصاء ال طنية

ل حات اإلنجاز  ط ير ال  سع في

Dashboards

Open Dataالبيانات المف  حة 

مصا ر ج ي ة اس كشاف 

للبيانات
حة مع أصحاب المصلشراكات ها فةبناء

 المس خ مي 
البشريالكا ر  هيل

راتالخليجي لم اكبة ال ط 

المهاراتبناء   عزيز

القيا ية

ؤسسا ية البنية ال شريعية  الم عزيز

للبيانات الخليجية



جزيل الشكر على حس  
إصغائكم


