مذكرة توضيحية

تتعلق بسلسلة ورشات تدريبية عن بعد حول البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
في االحصائيات الرسمية ومختلف استعماالتها لمتابعة أهداف التنمية المستدامة

 -1تقديم

توفر مكاتب اإلحصاء الوطنية البيانات واتاحتها بالصورة المناسبة الى كل المستخدمين مستندة بذلك على المنهجيات والتصانيف
الدولية ذات العالقة ،كما تعمل على تطوير آليات وأساليب عملها تماشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده عالم

االحصاء .ورغم التطور التقني وما شهده عالم االتصاالت والمعلومات من تطور ملفت باإلضافة الى انتشار استعمال االنترنت
وما توفره من بيانات وميزات بشكل واسع ،ال زالت اغلب مكاتب االحصاء تعتمد في عملها حتى االن على العمل التقليدي في
جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها ،مع االشارة الى ان عددا من مكاتب االحصاء يسعى الى استخدام التقنيات الحديثة
والمصادر غير التقليدية للبيانات على غرار البيانات الضخمة في العمل االحصائي .اال ان استغالل هذه التقنيات والوسائل

والمصادر االحصائية الجديدة يواجه صعوبات وتحديات كبيرة مرتبطة باألساس باإلمكانيات التي توفرها االجهزة االحصائية لذلك
مقارنة بمتطلبات استعماالتها على غرار الموارد البشرية الكفؤة والبرمجيات المستعملة وتوفر بيانات ضخمة في الوقت المناسب
وبشكل دوري .كما أن الجانب التشريعي في هذا المجال لم يتطور ولم يساير ما يشهده المجال االحصائي من تقدم وتطور على
جميع األصعدة ،مما سبب عائقا اضافيا أمام االجهزة االحصائية .وهذا ما يحتم على مكاتب االحصاء اتخاذ سلسة من االجراءات
وتحديث اساليب العمل االحصائي بما يناسب هذا التطور واعتماد البيانات المتوفرة على الشبكة بشكل مكمل للمسوح والسجالت
االدارية
وفي هذا اإلطار ،سيعمل المعهد بالتنسيق مع بعض الشركاء حسب طبيعة الموضوع ،على تنظيم سلسة من الدورات في هذا

المجال للمساهمة في تطوير القدرات البشرية واطالعهم على هذا الموضوع بما ينسجم مع حاجة العمل في المستقبل .وسينظم

المعهد هذه الدورات خالل سنة  2021بأسلوب تراكمي في تدريب فئة من المختصين في مجال البيانات والبرمجة والتحليل لتغطي
المواضيع االساسية للبيانات الضخمة ودورها في تطوير االحصائيات الرسمية .وسيتم التطرق باألساس الى المواضيع األساسية

التالية:

 أسس ومفاهيم علم البيانات والذكاء االصطناعي، كيفية استعمال برمجية  Rللمساعدة على استغالل البيانات غير التقليدية، -التطبيقات:

Data (text) mining o
Digital data collection o
Drone Mapping, GIS and Artificial Intelligence (AI) o
Data visualization o
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 -2دواعي الورشات

ازدادت أهمية علم البيانات مؤخ اًر بشكل كبير نظ اًر لحجم البيانات الضخمة المتوفرة من مصادر متعددة وبأشكال مختلفة وهو ما
يعرف بمصطلح البيانات الضخمة  Big Dataوحاجة هذه البيانات إلى طرق وأدوات معالجة خاصة .وقد طال االهتمام بهذا
العلم أجهزة االحصاء الرسمية تجلى أساسا في عقد مؤتمرات وورش عمل اقليمية ودولية تتعلق بالبيانات الضخمة وعلم البيانات،
واالستغالل األمثل لما تتيحه هذه التكنولوجيات في تطوير االحصائيات الرسمية .كما شرع العديد من االجهزة االحصائية في
التطبيق الفعلي لمختلف التطورات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق ،سيتم تنظيم مجموعة ورشات عمل إقليمية مترابطة ومتكاملة عن بعد لألجهزة اإلحصائية في البلدان

العربية حول علم البيانات والذكاء االصطناعي للتعريف بهذا الموضوع الهام.
 -3أهداف الورشات

وتتمثل أهداف الورشات أساسا في:


إطالع المشاركين على مفهوم علم البيانات ،والبيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي



إدراك المشاركين ألهمية علم البيانات في االحصاءات الرسمية والتعرف على مختلف مكوناته،



التعرف على مختلف االستعماالت والقيمة المضافة للبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي،



برمج محددة.
إطالع المشاركين على الطرق األولية في معالجة البيانات باستخدام ا

وسيتم تنظيم الورشات حسب الترتيب التالي الذي يبين االهداف المرجوة منها ،حيث سيتم التعرض في الورشة األولى الى أسس
ومفاهيم البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي خالل الفترة  31-29آذار  /مارس :2021

الورشة األولى:
اسس ومفاهيم البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي (تمت في  29إلى  31أذار  /مارس )2021

تهدف هذه الورشة الى تقديم لمحة عامة عن البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي من أسس ومفاهيم واستعماالت وما يحتاجه
الجهاز االحصائي من متطلبات لضمان استعمال المصادر غير التقليدية للبيانات .كما سيتم التركيز على كيفية االستفادة قدر

االمكان من توفر البيانات بمختلف المصادر ومعالجتها بالطرق الحديثة مستفيدة من التقدم التكنولوجي وبرمجيات الذكاء

االصطناعي باستخدام تطبيقات لها القابلية على تحليل البيانات الضخمة بوقت قصير واستخراج النتائج بالشكل المناسب اعتمادا
على كل من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة.

الورشة الثانية :برمجية ( Rتمت في  1الى  3حزيران  /يونيو )2021

تعتبر برمجية  Rمن بين أهم البرمجيات المتوفرة حاليا التي تستعمل في معالجة البيانات الضخمة وهي االكثر استعماال
في الوقت الحالي بالنظر لما توفره من خاصيات فنية وسهولة االستعمال وجودة النتائج المستخرجة ،باالضافة الى انها

مجانية ومصدر مفتوح للجميع .فبرمجية  Rهي لغة ونظام مترابط إلجراء العمليات اإلحصائية واألشكال البيانية وتوفر
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أساليب إحصائية وبيانية مختلفة (النماذج الخطية وغير الخطية ،االختبارات اإلحصائية الكالسيكية ،تحليل السالسل

الزمنية ،التبويب ،العنقدة... ،الخ).

لذلك ،سيعمل المعهد على تخصيص وقتا كافيا لتدريب المشاركين في الدورات على التمكن من التعامل مع هذه البرمجية
بسهولة وسالسة بهدف معالجة البيانات الضخمة وتحليلها والرفع من قدرة االجهزة االحصائية العربية على استعمال

المصادر الجديدة للبيانات واالستفادة منها قدر االمكان.

الورشة الثالثة( Data (text) mining :تعقد خالل الفترة  14-12تموز /يوليو)2021
تهدف هذه الورشة الى تمكين المشاركين من التقنيات الضرورية لمعالجة المعلومات النصية والتعرف بشكل دقيق على Data
 miningواستغاللها الستخراج معلومات أو معارف باالعتماد على البيانات الضخمة وقواعد البيانات (العالئقية وغير العالئقية).
وفي ما يلي تقديم أكثر للورشة باللغة االنكليزية نظ ار لصعوبة ترجمة بعض المصطلحات ولمزيد فهم المطلوب في هذا المجال:
Data (Text) Mining is an automatic process that uses Natural Language Processing (LNP) to
extract useful information or knowledge from large volume of structured/ unstructured data and
databases (relational and non-relational), using data mining and ML techniques. Text mining
automates the process of classifying texts by sentiment, topic, and intent for sources such as
social media (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), text, email, and Internet (Google), You Tube
…etc. It can be done at a fraction of the cost and in real time.
There are two ways to text mining technology: 1. The first method is analyzing text that exists,
from any source such as customer reviews, gleaning valuable insights. 2. The second method is
to structure your text so that it can be used in machine learning models to predict future events.

الورشة الرابعة :تصور البيانات ستعقد خالل الفترة  4-2أغسطس  /اب 2021

تهدف الورشة أساسا الى تدريب المشاركين حول طرق إعداد محتوى إحصائي وتصويري جذاب وسهل الفهم للبيانات ،وخاصة
فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،وذلك باستخدام تقنيات البرمجيات المفتوحة المصدر .تهدف الورشة أيضاً إلى

تحسين المهارات وتطوير قدرات اإلحصائيين في سرد القصص التي تعتمد على البيانات ،كما وإنتاج تحاليل إحصائية قابلة
للقراءة والفهم من خالل جعلها جذابة بصرياً لجميع المستخدمين .سيتم توجيه وتدريب المشاركين خالل الورشة حول كيفية إعداد

اإلنفوجرافيك ( )Infographicsباستخدام أدوات تصويرية مجانية على اإلنترنت ،وذلك كمحاولة لمساعدة المكاتب اإلحصائية
الوطنية على تقديم بيانات بطريقة أكثر جاذبية وتكون سهلة االستعمال.
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الورشة الخامسةDigital data Collection :
ستعقد خالل الفترة  12-10أغسطس  /اب 2021
أظهرت جائحة كورونا الحاجة الملحة لتطوير وسائل وآليات جمع البيانات االحصائية في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والديمغرافية وضرورة الحصول على النتائج في أسرع االوقات التخاذ ق اررات مبنية على االدلة ،وذلك لعدة أسباب تتعلق أساسا
باإلشكاليات اللوجستية والفنية والبشرية باإلضافة الى توجه شريحة هامة من المهتمين بالشأن االحصائي الى المصادر الجديدة
للبيانات على غرار البيانات الضخمة .ومن هذا المنطلق ،توجهت جل االجهزة االحصائية الستغالل التكنولوجيا والوسائل الجديدة
لالتصاالت وكل ما تتيحه هذه التكنولوجيات لتطوير طرق عملها في كامل سلسلة العمل االحصائي .وفي هذا اإلطار ،تهدف
هذه الورشة الى تمكين المشاركين من التعرف والتعامل مع هذه التقنيات الجديدة وتوظيفها بشكل دقيق في العمل االحصائي في
كل مراحله وخاصة جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها .وفي ما يلي تقديم أكثر للورشة باللغة اإلنجليزية نظ ار لصعوبة ترجمة
بعض المصطلحات ولمزيد فهم المطلوب في هذا المجال:
Digital Data Collection (DDC) is a method of compiling qualitative and quantitative information
with the help of an electronic devices (such as mobile phones, tablets, netbooks/laptops) to
collect data/information. The advantage of using DDC is to improve transparency and
accountability in development organizations and government agencies, such technology-enabled
Monitoring and Evolution for better monitoring, sharing, and application of data, and enabling
organizations, donors and citizens to use real-time data for decision-making, for better
implementation and delivery. Data Collection Software enables digitized data collection such as
Kobo Toolbox is a free data collection solution available for Android mobile devices they can be
used to transfer data from the field to a server/remote, data aggregation and Analysis: Data can
be made available in excel, csv files. Aggregate tables and customized reports can be generated
for analysis and sharing.

الورشة السادسةDrone Mapping, GIS and Artificial Intelligence (AI) :

ستعقد خالل الفترة  26-23أغسطس  /اب 2021

أصبحت خرائط الطائرات بدون طيار "أداة" قوية إلنشاء خرائط ثنائية األبعاد ونماذج ثالثية األبعاد يمكن استخدامها في أنواع
مختلفة من التطبيقات من الزراعة ورسم الخرائط والطاقة والبناء وحتى االستجابة للطوارئ .ويتيح دمج خرائط الطائرات بدون طيار
التي تعمل بالذكاء االصطناعي مع نظام المعلومات الجغرافية ( )GISوأجهزة االستشعار الحصول على بيانات ومعلومات تمكن
من إجراء تحليالت وتنبؤات أكثر دقة واتخاذ ق اررات أفضل.
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وتهدف هذه الورشة التدريبية الى تمكين المشاركين من التعرف على متطلبات تقنيات رسم خرائط بالطائرات بدون طيار وكيفية

انجاز العمل الميداني بهذه التقنية ،باإلضافة الى كيفية دمج المعلومات المتحصل عليها مع ما تتيحة وأنظمة المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعد وتوفير بيانات احصائية تساعد على التحليل واتخاذ الق اررات المبنية على االدلة وخاصة في إطار اهداف
التنمية المستدامة .وفي ما يلي تقديم أكثر للورشة باللغة اإلنجليزية نظ ار لصعوبة ترجمة بعض المصطلحات ولمزيد فهم المطلوب
في هذا المجال الجديد:
Drone mapping is already becoming a powerful “tool” to create 2d maps and 3d models that can
be used in different types of applications from agriculture, mapping, energy, construction, and
even emergency response. Integrating Artificial intelligence-powered drone mapping with
geographic information system (GIS) and sensors allows us to perform smart analytics on aerial
insights in real time, more accurate predictions and better decision-making
Drone mapping technology and in situ fieldwork often requiring a background in drone
operations, Geographic Information Systems (GIS), remote sensing and related analytical
techniques. Therefore, in this virtual learning we will give an introductory drone training program
to cover all above sessions.

 -4الفئة المستهدفة

المشتغلون المعنيون مباشرة بمعالجة وتحليل البيانات في األجهزة اإلحصائية العربية ،ويستحسن أن يكونوا من بين االحصائيين

والمختصين في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب (احصائيان ومختص في علم الحاسوب).

 -5المحاضرون

سيتولى تنشيط الورشة الدكتور عباس معروف – مستشار علم البيانات والذكاء االصطناعي للعديد من المنظمات
االقليمية والدولية.

 -6أسلوب عمل الورشات:

يعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات وعروض قطرية إضافة الى مناقشات تفاعلية عن بعد.

 -7تنظيم الورشات:
 .aالورشة األولى :اسس ومفاهيم البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وقد تم تنظيمها خالل الفترة
 31-29آذار /مارس ،2021

 .bالورشة الثانية :برمجية  : Rوقد تم تنظيمها خالل الفترة  3-1حزيران /يونيو ،2021

 .cالورشة الثالثةData (text) mining :

تنظم خالل الفترة  14-12تموز /يوليو 2021

 .dالورشة الرابعة :تصور البيانات Data visualization
 /اب 2021

5

ستعقد خالل الفترة  4-2أغسطس

 .eالورشة الخامسة :حول Digital data Collection

عقدت خالل الفترة 12-10

أغسطس  /اب 2021

 .fالورشة السادسةDrone Mapping, GIS and Artificial Intelligence (AI) :
ستعقد خالل الفترة  26-23أغسطس  /اب 2021
 -8آلية تنظيم الورشة

 3 .iأيام خالل األسبوع حسب الفترة المحدد لكل ورشة والمبينة في أعاله

 .iiتبدأ المحاضرة عند الساعة  9:00صباحا بتوقيت غرينتش لمدة ما بين ساعتين ونصف
وثالث ساعات في اليوم حسب البرنامج ومتطلبات العمل،

 .iiiيشارك فيها نفس المشاركون في الورش مع إمكانية إضافة مشارك واحد جديد لكل ورشة من
المختصين في مجال الورشة
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