
  

فعاليات   المنتدى
يتضمن المنـــتدى اإلحصـــائي الخليجي في نســــــختــــه الثــــانية ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــعاليات تحقق األهداف المرجوة من عقد المنتدى وهي:

أكتوبر 2019 

28
نوفمبر 2019 

03
)داتـــــاثـــــون( لمــدة 6 أيــــــام يســـــبق المـــنتدى خــال الفتــرة 28 أكتوبــر– 3 
دول  مــن  كــوادر  وتأهيــل  يــب  وتدر تحفيــز  يســتهدف  2019م،  نوفمبــر 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي مجــال تحليــل المتقــدم للبيانــات 
باســتخدام الحلــول التقنيــة الذكيــة والحديثــة فــي جــو يســوده التنافــس 

الكــوادر أداءا وابتــكارا. يــم أفضــل  للنتائــج وتكر بتحكيــم  ويختــم 

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة
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1
داتــاثـــون 

المنتدى 
اإلحصائي الخليجي الثاني

مسقط  17 – 18 فبراير  2020م

فبراير 2020 

17
فبراير 2020 

18
يستعرض التجارب الدولية واإلقليمية 

في االستفادة من مصادر البيانات الخارجية

معرض مصاحب للمنتدى:
خــال فتــرة انعقــاد المنتــدى تعــرض فيــه الجهــات والشــركات المشــاركة 
الحلــول التقنيــة والتطبيقــات الذكيــة فــي انتــاج اإلحصــاءات وتحليــل ومعالجــة 

البيانــات واالنتفــاع منهــا.  
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منتدى حواري معرفي أهداف المنتدى
يهدف المنتدى اإلحصائي الخليجي الثاني لتحقيق عدد من األهداف الرئيسية، هي:

االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة 
والذكاء االصطناعي في العمل 

اإلحصائي والمعلوماتي.

اكتشاف طرق وحلول إحصائية جديدة 
لاستفادة المثلى من البيانات الرسمية 

بأنواعها المتنظمة وغير المنتظمة.

يز مهاراتها  بناء القدرات الخليجية وتعز
في مختلف الدوائر البحثية للجهات 

الحكومية في السلطنة وفي المراكز 
اإلحصائية لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

خلق بيئة ابتكارية تنافسية للخروج 
بحلول وخوارزميات جديدة بما يخدم 

يز ثقافة االبتكار  صناع القرار وتعز
وإيجاد الحلول. 

توظيف التقدم التقني في تطوير حلول 
تقنية إحصائية ابتكارية لبعض القطاعات 
التنموية الرئيسية بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

التعرف على بعض التطبيقات الدولية 
واإلقليمية الناجحة في مجال البيانات 
المفتوحة والبيانات الضخمة بأنواعها 

المنتظمة وغير المنتظمة.

االستفادة من تجارب الدول والمبادرات 
المحلية والدولية النوعية في تطوير 
منظومة اإلحصاءات الرسمية إلنتاج 

إحصاءات من مصادر متجددة.

االستفادة من منصات التواصل 
االجتماعي إلنتاج المؤشرات اإلحصائية 

والمعلوماتية.

رفع المهارات لدى اإلحصائيين وصناع 
القرار في االستفادة من الفرص التنموية 

واالبتكارية التي توفرها تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة في مجال اإلحصاءات 

الرسمية.

فتح نافذة للحوار مع المهتمين بتطوير 
يز  العمل اإلحصائي والمعلوماتي لتعز

المبادرات واالبتكارات في مختلف 
المجاالت وتحفيزها.

0 106
0207
0308
0409
051 0



 المراكز
 واألجهزة
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الجهات اإلحصائية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. . 1
مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في العمل في مجال اإلحصاء والمعلومات وعلوم البيانات.. 2
الباحثين واألكاديميين والطلبة والمهتمين بعلوم البيانات.. 3
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال علوم البيانات.. 	
الشركات والمنظمات الدولية العاملة في مجال علوم البيانات.. 	

رسالة المنتدى
االســتفادة القصــوى مــن التقنيــات الحديثــة فــي العمــل اإلحصائــي 
والمعلوماتــي لدعــم التنميــة المســتدامة وبنــاء الكفــاءات الوطنيــة

مقدمة

فــبــرايــرأكتوبر
المـنـتـدى الحـواري
2020/2/18-17

Datathonداتــــــــاثـــــــــون
2019/11/3-10/28

300
مشارك

مستهدف

بــدأ الحديــث عــن مفهــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتقنياتهــا يــزداد 
الســعي  والمختصــون  الخبــراء  معــه  وبــدأ  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
والعمل على االستفادة منها بما يتناسب واحتياجات المؤسسات 
يــب بــأن التقنيــات الحديثــة احتلــت مرتبــة متقدمــة فــي  والــدول. ال ر
التغييــرات التــي نراهــا حولنــا والتــي شــاع معهــا اســتخدام مصطلــح 
ذكــي وذكاء ليعكــس التوظيــف الصحيــح للتقدم التقني في خدمة 
ذكيــة  اليــوم حكومــات  والمؤسســات. فهنــاك  الــدول  احتياجــات 
وذكاء صناعــي وبيئــة ذكيــة وصحــة ذكيــة وتعليــم ذكــي وغيرهــا 
من أنماط العمل والحياة المدعومة بأدوات تقنية وبنية أساســية 
ومهــارات فنيــة تهــدف غالبــا إلــى االســتغال األمثــل للمصــادر فــي 

ســبيل تحقيــق األهــداف والغايــات بــكل ســهولة ويســر. 

الــدول والوحــدات  بــدأت  البيانــات،  وفــي قطــاع اإلحصــاء وعلــوم 
المســتجدات  لتوظيــف  جديــدة  منهجيــات  تبنــي  فــي  اإلحصائيــة 
التقنيــة الحديثــة فــي تطويــر العمــل اإلحصائــي والمعلوماتــي بمــا 
يخــدم دعــم القــرار واستشــراف التوقعــات للقطاعــات المســتقبلية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة. فلــم تعــد ال الطــرق التقليديــة فــي تحليــل 
البيانات واســتعراضها على شــكل جداول ورســوم بيانية، وال مصادر 
جمــع وجلــب البيانــات التقليديــة تكفــي صناع القرار وترضي تطلعاتهم 
بــدأت  التخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي الوقــت المناســب. مــن هنــا 
كبــرى الــدول والشــركات اليــوم بمحاولــة توظيــف تقنيــات الــذكاء 
الصناعــي وأدوات البيانــات الضخمــة والمفتوحــة وخوارزميــات علوم 
البيانــات الســتنباط أنمــاط عمــل وتوقعــات مســتقبلية مــن البيانــات 
المتوفــرة للحكومــات، ليــس فقــط البيانــات المنتظمــة منهــا بــل حتــى 
البيانــات غيــر المنتظمــة كبيانــات مواقــع التواصــل االجتماعــي وبيانــات 
شــبكات الهواتف النقالة وانترنت األشــياء وبيانات نظم المعلومات 

الجغرافيــة كالمســح البيانــي مــن خــال األقمــار الصناعيــة وغيرهــا. 

وفــي ظــل االهتمــام الدولــي واإلقليمــي مــن جهــة ومــن جهــة 

أخــرى االهتمــام الوطنــي باإلحصــاء ودوره فــي صناعــة المعلومــة 
ودعــم اتخــاذ القــرار تعمــل المراكــز والهيئــات والوحــدات المعنيــة 
باإلحصــاء والمعلومــات علــى رفــد الباحثيــن والمخططيــن والمهتميــن 
اتخــاذ  لدعــم  والمعلومــات  بالمؤشــرات  المجــاالت  شــتى  فــي 
ير الدولية  القرارات المناسبة. ويبرز االهتمام الدولي من خال التقار
واألمميــة التــي تقّيــم وتصنــف الــدول فــي مجاالت متعددة حســب 
البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة والمعلوماتيــة التــي تعمــل الجهــات 
المعنيــة باإلحصــاء والمعلومــات علــى توفيرهــا بــكل ســهولة ويســر 
والســرعة والدقــة والجــودة وتمتــاز بالتحديــث المســتمر مــن خــال 

توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال.

ومــن هنــا، فــإن انعقــاد المنتــدى االحصائــي الخليجــي الثانــي فــي 
ســلطنة عمــان خــال الفتــرة )17 – 18( فبرايــر 2020م تحــت شــعار 
إنــه  أهمهــا  اعتبــارات  لعــدة  أهميــة  يكتســب   ) الذكيــة  البيانــات   (
الــذي يشــهده العمــل االحصائــي  يعكــس واقــع التغييــر والتطــور 
والمعلوماتــي الرســمي فــي المنطقــة، ومــن جهــة أخــرى يعكــس 
علــى  والمعلوماتيــة  اإلحصائيــة  والمؤسســات  الوحــدات  حــرص 
مواكبــة عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة واالســتفادة مــن معطياتهــا 
اإلحصــاءات  لتطويــر  القائــم  العالمــي  الحــراك  فــي  للمســاهمة 
الرسمية واستثمار الثروة المعلوماتية التي تهدف إلى االستفادة 
مــن البيانــات بتحويلهــا مــن مجــرد بيانــات خام أو معلومات أو معرفة 
إلــى مســتوى البيانــات الذكيــة التــي نستشــرف بهــا أنمــاط العمــل 
وتوقعــات المســتقبل فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة فــي دول 

المجلــس بمــا يدعــم صنــع القــرار وتطويــر السياســات.
وقــد حظيــت اســتضافة الســلطنة متمثلــة بالمركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات للمنتــدى االحصائــي الخليجــي الثانــي بموافقــة اللجنــة 
الدائمــة لشــؤون العمــل اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة فــي اجتماعهــا األول المنعقــد فــي مدينــة مســقط 

فــي 10 ديســمبر 2018م.
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