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  حول مع مكاتب الإحصاء الوطنية عمل ةورش

 التنمية أهداف ومؤشراتللبيانات  جذاب أدوات انتاج محتوى

 قصة تسرد الأرقام: المستدامة

www.arabdevelopmentportal.com  

 

انفندق روتانا عم    

عم ان، المملكة الهاشمية الأردنية   

2017 آذار/مارس 15-16  

  خلفيةال

 

 إلى، تفاعلية لنشر المعرفةهي منصة و ،2016 أبريلنيسان/ 25 في أطلقت التي لتنميةل لعربيةا بوابةتهدف ال

هذه المعلومات ذات جودة ، حيث تحرص أن تكون المعلومات المتعلقة بالتنمية استخدامتحسين وفرة ونطاق 

 وتوسيع نطاق المشاركة في  دعم عملية التنمية في العالم العربي إلىومصداقية عالية، ساعيًة من خلال ذلك 

 بلورتها وتحقيقها.

الكترونية للمعرفة تصدر باللغتين العربية والانكليزية، وتتضمن قاعدة بيانات  منص ة   البوابة العربية للتنمية

انات عة غنية من مصادر البيالبيانات. تعتمد على مجمو روتصو   استثنائية مع أدوات متطورة لتصف ح واستخراج

النوع و والطاقة، والتعليم، الديموغرافيا،)بالتنمية في مختلف الدول العربية  قا متعلموضوعً  11 حاليًا يوتغط  

ع والقطا الغذائي والأمن والمياه ،والتجارة ،الصحةو والفقر، الكلي، والاقتصاد والتوظيف، والعمل ،الاجتماعي

ع نطاق عملها لتشمل مواضيع جديدةكذلك ؛ (الماليالمصرفي و الأسرة  مع تبنى لا سيماومنها البيئة ، سيتوس 

 مؤشر 2,750تضم قاعدة بيانات البوابة أكثر من  . حاليًا،2030 لعام التنمية المستدامة جدول أعمالالدولية 

مكاتب الإحصاءات الوطنية والمنظمات الدولية. كذلك، يحتوي مستودع التي تصدرها بيانات المستخرج من 

  منشور. 1,000مواردها على أكثر من 

تاج ة من مصادر مختلفة وإنتوحيد البيانات المنتج ليشملوسع نطاق عمل البوابة يتس ،في المرحلة المقبلة

س ة على تنسيق وتوحيد معايير قيادخال أدوات تصويرية متطورة. كما وستعمل البوابإإحصائي وصفي و  تحليل

لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات  SDMXالـ  تقنية باستخدام البيانات لتبادل خاصة وحدة إنشاءالبيانات عبر 

هذا . لبياناتا منتجي مختلف قبل من المعتمدة البيانات ةقاعد بنية في الفوارقتقليص بهدف وذلك الوصفية، 

اد الأعمال والجامعات البحوث ومراكزالمعنية  والوزارات الوطنية ءالإحصا مكاتب مع الشراكات تعزيزيأتي و   ورو 

  .تنميةلل العربية بوابةال أعمال جدول رأس على

. تب دت ةنميللت العربية لبوابةإحدى أولويات ا هاسد الفجوة بين احتياجات مستخدمي البيانات وقدرات منتجي يعد  

في سلسلة من الاجتماعات تحدي الموائمة بين القدرات والاحتياجات  حولمستفيض  نقاشهذه الأولويات إثر 

كانت هذه الاجتماعات التشاورية المفتاح لتحديد الميزة لقد . 2014منذ عام  أجرتها البوابةالتشاورية التي 
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 ينالإنترنت المعني دميالاحتياجات المتغيرة لجمهور متنوع من مستخ تلبيةفي  للتنمية العربية لبوابةالتنافسية ل

ا البياناتمن هنا، يعتبر نشر  بالتنمية في المنطقة العربية.
ً
التي  لمساءلةا إطار في الأساسية العناصر من عنصر

 التنمية بأهداف المتعلقة المؤشرات نشر. لذلك فإن  2030 لعام نص  عليها جدول أعمال التنمية المستدامة

 للتنمية عربيةال البوابة فريق يقوم ا،حاليً . المشاركةنطاق  لتوسيعالأساسي  المفتاح هو نترنتإال على المستدامة

 لعالميةا المؤشرات برصد هذه الأداة تسمح .المستدامة التنمية أهدافلتتبع المؤشرات المتعلقة ب أداة بتطوير

لمتعلقة في عرض البيانات ا العربية للدول الإحصائية للقدرات اأوليً  اتقييمً  عرضت نفسه الوقت وفي والوطنية،

 .ة فور توافرهاالمستدام التنمية أهداف بمؤشرات

 

  إجتماعال أهداف

 

رشة العمل الثالثة مع مكاتب الاحصاء الوطنية في البلدان العربية التوصيات التي تلت نقاشات وانطلاقاً من أبرز 

تدريب بورشة العمل الرابعة  قوم، ت2017وشباط/فبراير  2016قدت في تشرين الثاني/ نوفمبر والتي ع  

ائي إحصمحتوى  إعدادطرق حول لإحصائيين وأخصائيي الغرافيك العاملين في المكاتب الاحصائية الوطنية ا

 .وخاصة فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،جذاب وسهل الفهم للبياناتوتصويري 

 

 حاليلتال و تقاريرال كتابة، أهمها  مواضيع للتدريبهذا وقد اقترح المشاركون خلال ورشة العمل السابقة عدة 

شاركون وقد ناقش الم. المصدر  مفتوحةال البرمجيات تقنيات باستخدامجذاب  تصويري محتوى وإنتاج إحصائيةال

، كما لجميع المستخدمين اً خلال جعلها جذابة بصري قراءة والفهم منإنتاج تحاليل إحصائية قابلة للأيضاً أهمية 

وإلى  يي الغرافيك وتكنولوجيا المعلوماتخصائأ والإحصائيين تنسيق بين للتتطرقوا الى حاجة البلدان العربية 

 ائيينإحصبين القدرات التقنية والجافة لل فجوةال وسد الجرافيكي التصميم مجال في قدراتضرورة بناء ال

ر التقاري من على كتابة أنواع مختلفةتدريب الإحصائيين ومن هنا تكمن أهمية  .الغرافيك مصمميمهارات و

نولوجيا وتكالغرافيك ي يخصائأ تمكينبالإضافة إلى  ،وتعلم سرد القصص باستخدام أدوات تصويرية جديدة

 . يقومون بنشرها التي الإحصائية فهم البيانات من المعلومات

 

 التعاون تعزيز هدفب الوطنية الإحصائية المكاتب من الغرافيك ومصممي الإحصائيين الرابعةتجمع ورشة العمل 

 عتمدت التي قصصال سرد وتطوير قدرات الإحصائيين في مهاراتال تحسين إلى أيضاً  الاجتماع يهدف. همابين

لال ورشة خ نوالمشارك سيتعر ف .الغرافيك مصمميدى ل الإحصائية المعرفة تعزيزضافة إلى لإبا البيانات، على

، بالإضافة SDGs)) في إطار أهداف التنمية المستدامة لسرد القصص الإحصائية الأساسية المبادئ على العمل

 حوللمشاركين توجيه وتدريب اسيتم كما ، (excel) اكسلبرنامج  باستخدام الديناميكية التقارير إنتاج كيفية إلى

 حاولةوذلك كم ،الإنترنت ية مجانية علىتصوير  أدوات باستخدام( Infographics) إنفوجرافيكال عدادإ كيفية

تهدف  .الالاستعم سهلةتكون و جاذبية أكثر بطريقة بيانات تقديمعلى  الوطنية الإحصائية المكاتب لمساعدة

ة أدوات لإنشاء جداول زمني و التفاعلية الخرائطك أخرى تفاعلية اتالورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين إلى أدو

 مكاتبهم جهاتنت التي تقاريرعمل على اللل مجموعات إلى أثناء ورشة العمل المشاركين تقسيم سيتم . تايم لاين()

 تتعلق بأهداف التنمية المستدامة.التي  مواضيعال في خصوصاً 

 

لبلدان في ا الوطنية الإحصائية المكاتب العاملين في الغرافيك مصمميتستهدف ورشة العمل الاحصائيين و

 العربية.
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العمل ورشة برنامج   
 

 2017 أذار/مارس 15 أربعاءال

 

 نياستقبال وتسجيل المشارك 09:00 – 09:30

 

10:30 – 09:30 

 

 إفتتاحيةالجلسة ال

 كلمة ترحيبية 

المكتب الإقليمي للدول العربية،  دير المركز الإقليمي في عم ان،م الشافي، عبد خالد-

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 الاحصائية والبحوث للتدريب العربي المعهد ، المدير العام ، عبد العزيز معلمي - 

 

  ولمحة عن ورشات العمل السابقةأهداف ورشة العمل 

 العربية، للدول الإقليمي المكتب للتنمية، العربية البوابة مشروع مديرة شقير، فرح -

 الإنمائي المتحدة الأمم برنامج

 صورة جماعية

 

11 :00 – 10: 03  الأساسية لسرد القصص التي تعتمد على البيانات المبادئالجلسة الأولى:  
 

لا تعرض المراكز الإحصائية الوطنية البيانات بطريقة سهلة  الاحيان، في أغلب

 لمكاتبا جهودلا تقدر و نتجالبيانات ببساطة لا ت  الاستخدام، فيظن المستخدم أن  

 اتالبيان نشرمن هنا، فإن  و .الرسمية الإحصاءات من إنتاجها في عرض الإحصائية

 البيانات منتجي بينالفجوة  كما يعتبر سد البيانات، إنتاج عن أهمية قلي لا وعرضها

 أمراً أساسياً.خدمين والمس

لا أحد  سوف يترك في "هي  أهم مبادىء أهداف التنمية المستدامةبما أن 

 تلبية في مهماً  دورا تلعب أن الوطنية الإحصاء مكاتبمن  طلبي    ،"الخلف

يفسح المجال أمام الجميع  ماب البيانات،ومستخدمي  المواطنين احتياجات

في هذا  .اهداف التنمية المستدامة حول العامة المناقشات في للمشاركة

لمكاتب من قبل ا البيانات على تعتمد التي الإحصائية القصص إنتاجالسياق، يعد  

 تبدىت وبالتالي،مستخدمين . ال إلى وصولفي ال فعالة وسيلةالإحصائية الوطنية 

 . جاذبية أكثر البياناتوحديثة لجعل  ةمتقدم وعرض نشر إعتماد أدوات أهمية

عتمد التي ت القصص لسرد الأساسية المبادئعر ف هذه الجلسة المشاركين على ت

 . أهداف التنمية المستدامة إطار في البيانات على

________________________________________________________________________ 

 بةمدر   لينا عجيلات، -
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54:11  – 11  (excel) اكسل برنامج باستخدام الديناميكية التقارير إنتاج: 1ثانية.ال الجلسة 00:

 

الصيغ والوظائف الاساسية التي يوفرها  لىع كينهذه الجلسة المشار ف تعر  

 وم بيانية تفاعلية.التي تساعد على بناء رسو excelبرنامج

 

  بياناتلعمل على الالتسريع اسية الاسالوظائف 

  رسوم بيانية تفاعليةبناء 

  ت لتصميم الانفوجرافيكنامجموعة البياتحضير 

________________________________________________________________________ 

 ، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيحصائيياسر نجم، إ- 

 

51:21  – 11  استراحة قهوة 45:

00:31  – 51:12  مجموعات عمل :2.الجلسة الثانية 
  

00:41  – 00:31  Infographics)تصميم الإنفوجرافيك ): 1الثالثة.الجلسة  

 

 رياً بطريقة جذابة بص لبياناتا عرضيعتمد الإحصائيون وأخصائيو الجرافيك على 

 نتالانتر  على مجانيةتصويرية  أدوات فراتو زيادةللتواصل مع المستخدمين. و

 يمكن هامة أداةهي  الإنفوجرافيك؛ فبيانيةال رسوماتالو صورال إنتاج سهلت

 راءةللق قابلة رسومات لإنتاج الوطنية الإحصائية المكاتب ها من قبلاستخدام

 .للمستخدمين بصرياً  جذابةو

 ،تنترنإال على ية المجانيةالتصوير  أدواتال ف هذه الجلسة المشاركين علىتعر  

 قاريرتعتمد على يلبناء إنفوجرافيك  إحصائي محتوى إعدادتشرح لهم عملية و كما

 .الوطنية الإحصائية المكاتب تنشرها بيانات أو

 

  الانترنت على ية المجانيةالتصوير  أدواتلل عرض  

  البيانية الرسوم بناء عمليةلشرح 

________________________________________________________________________ 

 بةمدر   لينا عجيلات، -

 

:0051  – 14: 00  غداءاستراحة ال 
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:0071  – 15: 00  استناداً  الإنفوجرافيك على إنتاج عملي طبيقت: مجموعات عمل: 2.الجلسة الثالثة 

 الوطنية الإحصاء مكاتبال نتجهات تقارير إلى

 

 تصميمل الأساسية المبادئ على الثانية الجلسةركزت الجلسة  في حين

 .يةتطبيقبمثابة جلسة الجلسة  هذه ستكون ،الإنفوجرافيك

 

 

 

 2017 أذار/مارس 16 خميسال

 

10: 00  الجغرافية والبيانات التفاعلية الخرائط: 1.الرابعةالجلسة  09:00 – 

 

 وسائل إيجاد الضروري من أصبح ،تطور سهولة الوصول إلى المعلوماتمع 

 موفه لتصور أخرى هامة أداة هي التفاعلية الخرائطف ،بياناتال لتصور فعالة

 .البيانات

ة إلى بالإضاف الجغرافية البيانات إلى في هذه الجلسة تعريف المشاركينسيتم 

 .التفاعلية الخرائط موالتي تستخد الانترنت على لمجانيةا أدواتال

________________________________________________________________________ 

 ةبمدر   لينا عجيلات، -

 

11 :30 – 10: 00  مجموعات عمل وعروض: 2رابعة.لجلسة الا 

00:21  – 03:11  ستراحة قهوةا 

13: 03  – 21  على مجانية أدوات باستخدام الزمنية الجداول بناءتدريب ل: خامسةلجلسة الا 00:

 الانترنت

 

. ين(ام ل)تاي الزمنية الجداول لبناء الأساسية التقنيات بعرض ستقوم هذه الجلسة

 قصص خلق على تساعد التيلمجانية ا أدواتعلى ال نوالمشارك عر فوسيت

 .جذابةإحصائية 

________________________________________________________________________ 

 ةبمدر   لينا عجيلات، -

 

14: 03  – 13: 03   غداءالاستراحة  
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03:15  بياناتال تصوير مجال في الممارسات أفضل: سادسةالجلسة ال 14:30 – 

 

 تصور في مجال رائدة أمثلة على المشاركين تعريف الجلسةفى هذه  سيتم

 في عملهمو الأمثلة هذه بين للمقارنة فرصة لديهم سيكونحيث  البيانات

 المكاتب لاحتياجات ملاءمتها مدى ومناقشة الوطنية الإحصائية المكاتب

 .الوطنية الإحصائية

________________________________________________________________________ 

 ةبمدر   لينا عجيلات، -

 

1 00:6  قادمة وخطوات توصيات: : الجلسة الختاميةسابعةالالجلسة   15:30 – 

 

 التوقعات ومناقشة التدريبية العمل ورشةل نيالمشاركم تقيي 

 . والاحتياجات

 

 مع هاحضور  في يرغبون تدريبية عمل وورشاضيع لمو اقتراحات تقديم 

 البوابة العربية للتنمية.

 


