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 -1المقدمة
• تعتبر تكنولوجيا املعلومات في العصر الحالي املحرك الرئيس ي للمجتمعات بمؤسساتها وكياناتها املختلفة
والتي من خاللها تدفع بعملية التنمية الشاملة في الدول املتقدمة.
• ومن هذا املنطلق ،مثل جهاز التخطيط واالحصاء دورا هاما في تلبيه متطلبات التحول الرقمي في
استراتيجية حكومة قطر الرقمية  ،2020وذلك من خالل االستفادة الكاملة من التكنلوجيا الحديثة ومن
احدث البرامج والتطبيقات واملنصات الرقمية التابعة لها.
• حيث تم تقديم الدعم الكامل ملجموعة من املشاريع الهامة والخطط التنموية في الدولة والتي تتسق بشكل
تام مع استراتيجية التنمية الوطنية  2022- 2018وكذلك مساندة عدد من املبادرات املنبثقة من الركائز
االربعة لرؤية قطر الوطنية ( 2030البشرية – االجتماعية –االقتصادية –البيئية).
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 -2أهم الخدمات االلكترونية المتاحة في الموقع
يعتبر جهاز التخطيط واالحصاء املصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات اإلحصائية لدولة قطر ،حيث
يعمل على توفير البيانات اإلحصائية ملستخدمي البيانات بكافة القطاعات والجهات الحكومية والخاصة
واملنظمات اإلقليمية والدولية واألفراد.

وملا لهذه البيانات اإلحصائية من أهمية في معرفة االحتياجات املستقبلية ومستلزمات التنمية الشاملة فإن
جهاز التخطيط واالحصاء يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات ،حيث تم تصنيفها كاالتي:
➢ خدمات عامة
➢ خدمات بالطلب
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 -2أهم الخدمات االلكترونية المتاحة في الموقع
➢ خدمات عامة:

وهي خدمات تمثل في غالبها توفير البيانات اإلحصائية من خالل املوقع اإللكتروني للجهاز بحيث تكون متاحة لكافة فئات املجتمع مع
سهولة الحصول عليها ،ومن امثلتها التالي:
• مركز املعرفة :وهي صفحة على موقع الجهاز اإللكتروني تتيح للزوار الحصول على أحدث اصدارات الجهاز املتعلقة
باإلحصاء والتخطيط ورؤية قطر الوطنية  2030واستراتيجية التنمية الوطنية .2022 – 2018
• نظم املعلومات الجغرافية :وهو برنامج إلكتروني متوفر على موقع الجهاز يتيح للزوار استخدام خاصية البيانات اإلحصائية
على الخرائط التي توفرها تكنولوجيا نظم املعلومات الجغرافية .GIS
• املكتبة :يحتوي جهاز التخطيط واالحصاء على مجموعة من الكتب التي تهم الباحثين في معظم جوانب املعرفة.
• طلب البيانات :وهي خدمة إلكترونية تتيح للجمهور طلب بيانات احصائية مباشرة من الجهاز من خالل تعبئة طلب
إلكتروني.
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 -2أهم الخدمات االلكترونية المتاحة في الموقع
➢خدمات بالطلب:
إلى جانب البيانات اإلحصائية التي يوفرها جهاز التخطيط واالحصاء ملستخدمي البيانات فإن الجهاز يسعى الى تقديم مجموعة من
الخدمات للجهات الحكومية والخاصة في الدولة وهي كالتالي:
• إعداد املسوح واالستبيانات واستطالعات الرأي :حيث تعمل على تقديم الدعم الفني واملساهمة للجهات الحكومية والخاصة
في تنفيذ مجموعة كبيرة من املسوح االحصائية السنوية .كما تتيح الفرصة ملن لديهم الرغبة بعمل استطالع حول قضية
معينة وتولي االعداد لها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة الطالبة سواء كانت محليا او دوليا.
• إعداد استراتيجيات الجهات الحكومية واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها :يوفر الجهاز املساندة للوزارات والجهات الحكومية
األخرى في اعداد استراتيجياتها وخططها املتسقة مع األهداف التنموية الوطنية ،في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2018
 .2022وبعد ذلك ،يقوم الجهاز بمراجعة ومراقبة وتقويم التقدم على املستوى الوطني في تنفيذ أهداف استراتيجية التنميةالوطنية.
• التدريب :حيث تستهدف فئة معينة من املجتمع وهم طالب املدارس والجامعات حيث يتم تدريبهم بطلب من الجهة التي
 6يلتحقون بها وبمعدل ساعات معينة يتم تحديدها.

 -3المنصات/البوابات الرقمية التابعة للجهاز
لقد أدى التطور التقني املتسارع في تطور املواقع االلكترونية والتوجهات الرقمية الحديثة لألعمال الى انشاء عدد من
املنصات/البوابات التابعة للجهاز خالل الفترة املاضية باإلضافة الى املوقع االلكتروني للصفحة الرئيسية .ومن املهم االشارة هنا الى
مصطلحين رئيسيين ملعرفة الفرق عند االستخدام:
• املوقع اإللكتروني :هو مكان افتراض ي موجود على شبكة اإلنترنت ،له عنوان ويمكن زيارته ومعاينة محتوياته ،والتنقل بين
صفحاته االلكترونية .حيث يتم انشاء املواقع باستخدام لغة " "html: Hyper Text Markupوهي لغة تستخدم لعرض
املعلومات على شبكة اإلنترنت التي تعتمد على بروتوكول "."http: Hyper Text Transfer Protocol".
• املنصة/البوابة الرقمية :تتوافق في تعريفها مع املوقع اإللكتروني إال أنها تفوق املوقع في إمكاناتها ،وحجم محتوياتها الضخم
من كمية البيانات وقواعد البيانات التابعة لها.

فاملوقع اإللكتروني والبوابة الرقمية ال يختلفان فقط في أهدافهما بل وأيضا في طريقة عرضهما للمعلومات واملحتويات ،وهيكل
بنائهما وإمكاناتهما .حيث تكون البوابة تفاعلية اكثر ،وتعتمد على تطبيقات محددة تخدم األقسام املختلفة فيها ،أما املوقع فال
يستوجب التفاعلية في معظم األوقات.
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 1-3منصة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
• تعــد اإلحصاءات الرسمية أحــد أهــم العناصــر األساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ الق ـرارات لكافــة قطاعــات الدولــة.
وعليه تكمــن أهميــة هــذا الدليــل الــذي يوحــد املصطلحــات واملفاهيــم اإلحصائية واالقتصادية التــي تســتخدم علــى مســتوى
املنظمــات والهيئــات اإلقليمية والدوليــة وبيــوت الخبــرة.
• حيث يعد مرجعا عامــا وشــامل للتعريفــات واملفاهيــم واملصطلحــات يستفيد منــه الباحثــون واملهتمــون واألكاديميون ومتخــذو
القــرار.

• وقــد اعتمــد هــذا الدليــل علــى الدليــل املوحــد للتعريفــات واملفاهيــم واملصطلحــات اإلحصائية لــدول مجلــس التعــاون
الخليجيــة .حيث قام الجهاز بتحديــث بعــض مفاهيم وإضافــة املفاهيــم الجديــدة.
• وســوف يتــم تطويــره وتحديثــه مــن قبل الجهاز متــى مــا تطلبــت الحاجــة لذلــك.
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/dictionary/Pages/default.aspx
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 2-3منصة استيفاء البيانات "راصد"
• قام جهاز التخطيط واالحصاء بتطوير منصة "راصد" لجمع البيانات اإلحصائية من الجهات الرسمية في دولة قطر بشكل
دوري حسب صالحيات ونماذج محدده ومعالجتها لنشرها في النشرة السنوية.
• يتم من خالل املنصة جمع البيانات من الجهات الحكومية املختلفة بحيث يتم استقبال البيانات الكترونيا ومن ثم مراجعتها
واعتمادها او طلب املزيد من التوضيحات ومن ثم بناء التقارير اإلحصائية وتحليلها من قبل املعنيين.
✓ وتعتبر اإلحصاءات الرسمية مهمة لخدمة الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية  2030األربعة ولتحقيق اهداف التنمية
املستدامة لدولة قطر .SDGs 2030
✓ تم تطبيق اعلى معايير األمن السيبراني في جميع مكونات النظام للتحقق الكامل من عملية امن املعلومات لخصوصية
البيانات وسرية املعلومات.
https://rased.psa.gov.qa/Default
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 3-3بوابة التجارة الخارجية
• نظام التجارة الخارجية هو عبارة عن نظام تفاعلي متكامل يستخدمه املستخدمون لالستعالم عن بيانات التجارة
الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول  ،رسوم بيانية وملفات اكسل و .PDF
• تعكس بيانات التجارة الخارجية صورة واضحة ملراحل النمو االقتصادي في دولة قطر ،حيث توضح تدفق السلع في
شكل الصادرات الوطنية ،وإعادة التصدير ،والواردات من  /إلى مختلف دول العالم.
• تعتبر بيانات التجارة الخارجية من أهم البيانات التي يتم طلبها من الجهاز حيث يتم استالم عدد كبير من الطلبات
شهريا.
• ونظرا ألهمية البيانات تم تطوير نظام لتسهيل عملية استعراض بيانات التجارة الخارجية إلكترونيا.

• يهدف النظام الى :االستفادة من مميزات نظام
البيانات  Queryحسب الحقول املتوفرة.
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 SharePointو  PowerBIفي انشاء خيارات للبحث عن

 3-3بوابة التجارة الخارجية
ينقسم النظام وبيانات التجارة الخارجية في املوقع الى  4اقسام:
➢ 3مؤشرات يتم عرضها على الصفحة الرئيسية للموقع
➢إصدارات ونشرات دورية وبيانات وصفية

➢عرض بيانات التجارة الخارجية مع دولة معينة
➢نظام استعالم بيانات التجارة الخارجية FTQS
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/ft/Pages/default.aspx
15

16

17

20

 -4المنصات الرقمية الرئيسية لنشر نتائج التعداد 2020
قامت إدارة نظم املعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثه وفق أفضل املعايير واملمارسات الدولية لدعم مراحل تخطيط
وتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2020وذلك من خالل :
✓تطوير بنية تحتية مستدامة لتعزيز مراحل جمع ونشر البيانات.
✓الربط اآللي مع قواعد البيانات للجهات املصدرية في الدولة.

✓استخدام أساليب مختلفة في تطوير األنظمةااللكترونية لضمان الوصول إلى بيانات موثوقه وذات جودة عالية.
✓تطبيق معايير األمن االلكتروني على األنظمة للحفاظ على االمن والسرية التامة في نقل البيانات وعرض التقارير.
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 -4املنصات الرقمية الرئيسية لنشر نتائج التعداد 2020
 1-4البوابة اإللكترونية للتعداد
• تم تطوير بوابة الكترونية متكاملة باللغتين لعرض مراحل ونتائج مشروع التعداد العام
للسكان و املساكن واملنشآت .2020
• أهم املكونات الرئيسية لبوابة التعداد : 2020
✓ املؤشرات الرئيسية لنتائج التعداد
✓ التقارير التفاعليه للنتائج
✓ اطلس قطر الرقمي

• توفير خدمات لتحميل ملفات النتائج الرئيسية ومشاركتها عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
• للوصول للبوابة اإللكترونية عبر موقع الجهازwww.psa.gov.qa :
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 2-4اطلس قطر الرقمي
• يقدم االطلس الرقمي عددا من الخرائط املوضوعية حول مختلف املجاالت االحصائية والتي تعرض جميع نتائج التعدادات
السابقة و املعلومات العامة.
• وذلك باستخدام أحدث االساليب املتوفرة في نظم املعلومات الجغرافية التي تعزز من تمثيل البيانات وتدعم أصحاب القرار
والباحثين بأدوات البحث والتحليل.
•
-

أهم مميزات االطلس الرقمي:
تحديث الخرائط بالبيانات الجديدة لتعداد  2020بربطها بقواعد البيانات مباشرة.
مقارنة نتائج التعدادات السابقة مع التعداد األخير لتصوير االتجاهات وأنماط النمو في التنمية البشرية ،االجتماعية،
االقتصادية والبيئية.
توفير أدوات البحث و التحليل التي تساهم في نشر ثقافة استخدام خرائط نظم املعلومات الجغرافية .
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 3-4تطبيق "إحصاءات قطر"
أهم مميزات التطبيق:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عرض آخر إحصاءات دولة قطر وعرض نتائج التعداد  2020من خالل رسوم بيانية
واضحة وسهلة االستخدام.
سهولة إجراء املقارنات اإلحصائية لعدد من السنوات.
قراءة ومشاركة املنشورات واألخبار اإلحصائية مباشرة من موقع الجهاز.
بحث في نظام التجارة الخارجية ومشاركة النتائج.
الدخول إلى صفحة أطلس قطر.
تحميل البيانات على الجهاز من دون الحاجة لإلتصال بشبكة اإلنترنت.
خدمة إرسال التنبيهات عن التحديث على البيانات.
التواصل مع الجهاز وطلب بيانات إحصائية.
التطبيق متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية.
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"لتحميل تطبيق "إحصاءات قطر
QR Codes

https://www.psa.gov.qa/ar/aboutus1/Pages/downloadapp.aspx
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 -5الخالصة
❑ قامت إدارة نظم املعلومات في الجهاز باالستفادة الكاملة من التوجه نحو التحول الرقمي في الدولة
لتخطيط وتنفيذ مجموعة من املشاريع واملبادرات املساندة لركائز رؤية قطر الوطنية  2030واستراتيجية
التنمية الوطنية  2022 – 2018وفق أفضل املعايير واملمارسات عالية الجودة.
❑ تم تطوير بنية تحتية مستدامة ملجموعة من األنظمة االلكترونية واملنصات الرقمية لتعزيز مراحل جمع
ونشر البيانات االحصائية من خالل الربط اآللي مع قواعد البيانات املطلوبة .مع مراعاة تطبيق معايير
األمن االلكتروني على األنظمة للحفاظ على االمن والسرية في نقل البيانات واملعلومات االحصائية.
❑ وفي الختام ،نتمنى بان نكون ساهمنا جميعا في الجهاز بتقديم الدعم الالزم لتحقيق الهدف السامي
لرؤية قطر الوطنية  ،2030وهو "تحويل دولة قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية املستدامة
وعلى تامين استمرار العيش الكريم لشعبها جيال بعد جيل" باذن هللا تعالى.

وشكرا لحسن استماعكم
www.psa.gov.qa

