
املنتــدى العـربي حول بنـاء القدرات ا
حصائية من أجل ثـورة البيـــــانات
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التسجيل

املتحدثالعنوان

• الكلمات االفتتاحية

• فيلم قص� عن موضوع املنتدى
• فيديو عن ثورة البيانات

نقاش 

نقاش 

ع
تب

ي

اس¢احة وصالة الظهر

اس¢احة وصورة جماعية 

الكلمة الرئيسة
كيف ميكن للبيانات الضخمة أن تسهم � تعزيز التنمية 

املستدامة؟

اجللسة ا�و¥: حتديد سياق ثورة البيانات £ 
املنطقة العربية  (جلسة نقاش)

اطالق ثورة البيانات. تركز هذه اجللسة على ضرورة الدعوة 
ا� حتسني توافر  بيانات االنظمة االحصائية � املنطقة 

العربية وتسهيل الوصول إليها.
• ما هي املواضيع الرئيسة لثورة البيانات وما

   مدى مالءمتها للمنطقة العربية ؟
• ماذا تعني ثورة البيانات للمجتمع ا§حصائي � املنطقة 

   العربية؟
•  كيفية االستجابة ملطالب البيانات � تبني أهداف التنمية 

    املستدامة وإدماجها ضمن السياقات الوطنية 
    واحمللية.

اجللسة الثانية: التحديات والثغرات £ البيانات التي تعيق 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة (عروض تقدميية)

� أعقاب الطلب املتزايد على البيانات القابلة للمقارنة 
دولي´ وعلى البيانات الفورية وذات الصلة ملعاجلة القضايا
الوطنية، ما هي التحديات الرئيسة القائمة � املنطقة؟

١. ما هي الثغرات احلالية � البيانات � املنطقة؟
٢. ما هي التحديات التي تعيق تنمية القدرات

     ا§حصائية لثورة البيانات؟
٣. الشراكات كنهج للتعامل مع بيانات ا¼نظمة 

     االيكولوجية الناشئة

مدير اجللسة :
• الدكتور يوهانز جوتنغ، مدير منتدى الشراكة �

  PARIS21  ا§حصاء � القرن احلادي والعشرين 
املتحدثون:

• السيد/ حامت صديغا°
   املعهد الوطني لÄحصاء - تونس

• السيد/ أحمد املفرجي
   املركز الوطني لÄحصاء واملعلومات - مسقط

• السيد / أدتيا أقراوال
   الشراكة العاملية من أجل بيانات التنمية املستدامة

• السيدة/ ندى علي مقيبل
   املركز ا§حصائي اخلليجي

• سعادة الدكتور/ صالح بن ´مد النابت
  وزير التخطيط التنموي وا§حصاء، دولة قطر

• سعادة السيد/ صابر سعيد احلربي
   املدير العام للمركز ا§حصائي اخلليجي

• د. يوهانز جوتنغ
  مدير منتدى الشراكة � ا§حصاء � القرن احلادي 

  PARIS21  والعشرين  

• السيد/ ايركي سالوف�
   الرئيس التنفيذي – بوسيتيوم - استونيا

مدير اجللسة :
السيد/ عطا ا· كارمان

كبÊ باحثني، مركز ا¼بحاث ا§حصائية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريب للدول ا§سالمية

املتحدثون:
• الËوفيسور/ إنريكو جيوفانيني 

  استاذ ا§حصاء االقتصادي  جامعة روما تور فÊغاتا 
  (عË سكايب)

• السيد /يوراي ريكان
   مدير  شعبة االحصاء - االسكوا 

• السيد / عبد العزيز معلمي
  املدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث ا§حصائية 
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10:00 AM
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12:40 PM

11:45 AM

12:55 PM



جدول ا�عمال - اليوم الثا° 11 أكتوبر

نقاش 

الغداء

اجللسة الثالثة: استكشاف حلول (حلقة نقاش)
التفاعل بني ا¼شخاص وآليات العمل والتقنيات 

واملؤسسات. ما هي احللول املبتكرة � Ïال البيانات
 � املنطقة مبا يحفز التغيÊات املطلوبة للمضي قدم´

 � الثورة البيانات؟
• الطرح االسÒاتيجي للبيانات وا§حصاءات � سياق 

    التنمية الوطنية (اسÒاتيجية تطوير االحصاءات الوطنية، 
    وخطط التنمية الوطنية).

• ربط القدرات ا§حصائية باالبتكارات � Ïال البيانات 
  (التكنولوجيات اجلديدة، مثل ا¼جهزة اللوحية).

مدير اجللسة :  السيدة/ أمال عبداللطيف املناعي 
الرئيس التنفيذي ، املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

املتحدثون :
• السيد / عبد ا· الباتل 

   نائب رئيس الهيئة العامة لÄحصاء ،
   اململكة العربية السعودية

• السيد/ عبدا· زيدان
  رئيس مصلحة ا§حصاء والتعداد - ليبيا

• السيد / أسامه املرسلي 
  رئيس قسم تعداد السكان وا§حصاءات احليوية ، املغرب

12:55 PM

01:45 PM

03:00 PM

02:00 PM

ملخص أعمال اليوم ا�ول

املتحدثالعنوان

الكلمة الرئيسة
حتويل بيانات االتصاالت إ� أفعال 

تقدمي التقارير من قبل اجملموعات

اس¢احة وصالة الظهر

اس¢احة 

نقاش 

اجللسة الرابعة: تنمية القدرات وثورة البيانات
 (عروض تقدميية)

 دراسات حالة ، وأمثلة عن احللول املبتكرة املوجهة نحو 
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وثورة البيانات.

١. دراسة حالة دولة قطر .
(RHEEM) ٢. تطبيق رحيم للبيانات الضخمة

(ADAPT)  ٣. أداة تخطيط البيانات املتقدمة
٤. البوابة العربية للتنمية

Âاجللسة السادسة: املضي قدم
املالحظات اخلتامية 

املتحدثون:
• السيد /سلطان الكواري

  مدير إدارة نظم املعلومات وإدارة املوارد البشرية
  وزارة التخطيط التنموي وا§حصاء، دولة قطر

• سعادة/ صابر سعيد احلربي
  املدير العام للمركز ا§حصائي اخلليجي

• د. يوهانز جوتنغ
  مدير أمانة باريس ٢١

Real Impact Analytics ،فريديريك بيفيتا، الشريك املدير

مدير اجللسة : السيد / ناصر صالح املهدي
مدير إدارة التعدادات واملسوح االسرية وا¼ساليب ا§حصائية

وزارة التخطيط والتنموي واالحصاء – دولة قطر
اجملموعة ا�و¥ :

• السيد/ ´مد معاÆ  - الصومال 
• السيد/ أمني أحمد داود أحمد -  السودان

اجلموعة الثانية :
• السيد/ علي بن ´بوب  -  ا§مارات

• السيد/ سيدنا ´مد صالح  - موريتانيا
اجملموعة الثالثة :

• السيد/ عبد ا· بن ´مد عبيد احملرزي - ا§مارات
• السيد/ رميون نبيه اندراوس جوده - مصر

اجملموعة الرابعة :
• السيد/ إدريس علي سلطان -  جيبوتي

• السيدة/ وضحى اجلÍ - قطر

08:30 AM

08:50 AM

10:15 AM

09:20 AM

10:30AM

10:45AM

11:45 AM

12:00 PM

12:30 PM

01:00 PM

السيد / أحمد حسني
خبÊ - وزارة التخطيط التنموي وا§حصاء، دولة قطر

مدير اجللسة : السيد/ عبد العزيز آل خليفة
الرئيس التنفيذي - بنك قطر للتنمية

املتحدثون :
• السيد/سعود الشمري ,رئيس قسم املسوح االسرية

   وزارة التخطيط التنموي واالحصاء ،دولة قطر 
• السيد/ جورجي كويان رويز

   معهد قطر لبحوث احلوسبة – جامعة حمد بن خليفة 
• السيد/ راجيف رانـجان

   مسؤول الËامج التقنية، سكرتارية باريس ٢١
Êالسيدة/ فرح شق •

   مدير مشروع البوابة العربية للتنمية

اجللسة اخلامسة : دعم احللول
تتضمن هذه اجللسة أربع جلسات جانبية متوازية حيث 

سيناقش املشاركون التحديات واقÒاح احللول التي 
ميكن تطبيقها لÄسراع بثورة البيانات � املنطقة العربية.

سوف تقوم كافة اجملموعات بتناول وبحث املواضيع 
التالية :

١. التمويل املستدام لÜنظمة ا§حصائية الوطنية
٢. آليات احلوكمة التي تغذي ثورة البيانات

٣. ا¼دوات والتقنيات التي تعمل على تسريع ثورة 
البيانات � املنطقة


