
 
 

 
Arab Forum on Building Statistical Capacity for a Data Revolution  

Ministry of Development Planning and Statistics, PARIS21 and GCC-STAT 

10-11 October 2016  
The St. Regis Hotel, Doha, Qatar 

 
 

Tentative Agenda  
 

Day 1: October 10 
 

Time Duration Title Presenter 

08:00 - 08:30 30 Registration  
08:30 - 09:15 45  Opening Remarks 

 Short film on the event 
 Data Revolution video 

 H.E. Dr. Saleh M. Al-Nabit 

Minister of Development Planning and Statistics (MDPS), 
State of Qatar 

 H.E. Saber Said Al-Harbi  

Director General, GCC-STAT 

 Dr. Johannes Jütting 

Manager, PARIS21 Secretariat 

09:15 - 09:45 30 Keynote Address 

How can Big Data help promote Sustainable 
Development? 

 Mr. Erki Saluveer 

Chief Technology Officer, Positium, Estonia 

09:45 - 10:00 15 Break  

10:00 - 11:00 60 Session 1: Contextualising the Data Revolution 

in the Arab region  

(Panel Discussion)  

 

Unpacking the Data Revolution, this panel discussion 
draws the focus on the imperatives of the call for 
improved availability and accessibility of data on 
National Statistical Systems in the Arab region.  

 
 

1. What are the key themes of the Data Revolution and 
its relevance for the Arab region? 

2. What does the Data Revolution mean to the 
statistical community in the Arab region? 

3. How to respond to data demands when adopting and 
customising the Sustainable Development Goals 
(SDGs) to national and local contexts? 

 

Moderator: 

 Mr. Atilla Karaman  

Senior Researcher, SESRIC 
 
 

Panellists: 

 Prof. Enrico Giovannini 

Full professor of Economic Statistics, University of Rome 
Tor Vergata (Presentation via Skype) 

 Mr. Juraj Riecan,  

Director, Statistics Division, ESCWA 

 Mr. Abdul Aziz Maalime 

Director General, AITRS 
 

11:00 - 11:20 20 Discussion  

11:20 - 11:45 25 Break and Pray Time   

11:45 - 12:40 55 Session 2: Challenges and Data Gaps in 

meeting the SDGs  

(Presentations) 

 

In the wake of growing demand for internationally 
comparable data as well as immediate and relevant 
data for addressing national issues, what are the key 
challenges existing in the Arab region? 

 
1. What are the current data gaps in the region? 
2. Challenges of statistical capacity development for a 

data revolution 
3. Partnerships as an approach for dealing with 

emerging data-ecosystem 

 

Moderator: 

 Dr. Johannes Jütting 

Manager, PARIS21 Secretariat 
 

 

Presenters : 

 Mr. Hatem Sedghaini 

Institute National de la Statistique, Tunisia  

 Mr. Ahmed al Mufarji 

National Centre for Statistics and Information, Oman 

 Mr. Aditya Agrawal 

Global Partnership for Sustainable Development Data 

 Ms. Nada Ali Moqabel 

GCC-STAT  

12:40 - 12:55 15 Discussion  

 

 



 
 

Day 1: October 10 
 

Time Duration Title Presenter 

12:55 - 13:45 50 Session 3: Exploring Solutions  

(Panel Discussion) 

 

Bringing together people, processes, technologies and 
institutions, what innovative regional solutions in the 
data landscape are spurring the changes required to 
advance the Data Revolution? 
 

 

1. Strategic placing of data and statistics in the context 
of national development (NSDS and national 
development plans) 

2. Connecting statistical capacity with data innovations 
(new technologies e.g. tablets) 

Moderator: 

 Ms. Amal Al-Mannai 

Chief Executive Officer 
Qatar Social Work Foundation 

 
  

Panellists : 

 Mr. Abdalla AL Batel 

Deputy President, General Authority for Statistics, 
Saudi Arabia 

 Mr. Abdulla Zidan 

Chairman, Bureau of Statistics and Census, Libya 

 Mr. Oussama Marseli 

Chief, Population Census and Vital Statistic Division, 
Morocco   

13:45 - 14:00 15 Discussion  
14:00  Lunch  

 
  



 
 

Day 2: October 11 
 

Time Duration Title Presenter 

08:30 - 08:50 20 Day 1 Recap  Mr. Ahmad Hussein 

Expert, MDPS, State of Qatar 

08:50 - 09:20 30 
Keynote Address 

Transforming Telecom Data into Action  

 Mr. Frédéric Pivetta 

Managing Partner, Real Impact Analytics 

09:20 - 10:15 55 Session 4: Capacity Development and Data 

Revolution  

(Presentations) 

Case studies, examples of innovative solutions geared 
towards SDG implementation and the Data 
Revolution. 

 
1. Case study, State of Qatar 
2. RHEEM big data application 
3. Advanced Data Planning Tool (ADAPT) 
4. Arab Data Portal 

Moderator : 

 Mr.  Abdel Aziz Al khalifa 

Chief Executive Officer, Qatar Development Bank  
 
 

Presenters : 

 Mr. Saoud Matar Alshammari 

Head, Household Surveys Section, MDPS, State of 
Qatar 

 Mr. Jorge Quiane Ruiz 

Qatar Computing Research Institute, Hamad Bin Khalifa 
University  

 Mr. Rajiv Ranjan 

Technical Programme Officer, PARIS21 Secretariat 

 Ms. Farah Choucair 

Project Manager, Arab Development Portal 

10:15 - 10:30 15 Break  

10:30 - 11:30 60 Session 5: Supporting Solutions  

(Group Sessions) 

 
This session will have four parallel breakout sessions, 
where participants will discuss challenges and 
propose solutions which could be applied to 
accelerate the Data Revolution in the Arab region. 

 
All the groups will deliberate on the following 

topics: 
 

 Sustainable funding for national statistical 
systems 

 Governance mechanisms to fuel the Data 
Revolution 

 Tools and technologies to accelerate the 
Data Revolution in the region 

 

Moderator: 

 Mr. Naser Al Mahdi 

Director, Censuses, Household Surveys and Statistical 
Methods Dept., MDPS, State of Qatar 

 

Facilitators and Rapporteurs 

Group 1 

 Mr. Mohamed Moalim, Somalia 

 Mr. Amin Ahmed Daoud Ahmed, Sudan  

Group 2 

 Mr. Ali Binmahboobs, U.A.E 

 Mr. Sindha Ould N’dah, Mauritania 

Group 3 

 Mr. Abdalla Bin Mohamed Obaid Almehrzi, 

U.A.E 

 Mr. Raymon Nabih Andrawes Goda, Egypt  

Group 4 

 Mr. Idris Ali Soultan, Djibouti 

 Ms. Wadha AL Jabor, Qatar 

11:30 - 12:00 30 Break  

12:00 - 12:30 30 Group Feedback Presentations Group Representatives  

12:30 - 13:00 30 Session 6: The Way Forward  

 
Closing Remarks  

Panellists: 

 Dr. Johannes Jütting 

Manager, PARIS21 Secretariat 

 Mr. Sabir Said Al Harbi 

Director General, GCC-STAT  

 Mr. Sultan Al Kuwari 

Director, IT & HR Departments, MDPS, State of Qatar 
 

 
 

 



 
 

 بناء القدرات اإلحصائية لثورة البيانات  حولالمنتدى العربي 
   PARIS21منتدى الشراكة في اإلحصاء في القرن الحادي والعشرين و وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 

 واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 م2016اكتوبر  11 -10   

 قطر –الدوحة  ،فندق سانت ريجيس 
 املبدئي جدول األعمال

 أكتوبر 10اليوم األول: 
 

 املتحدث العنوان املدة الوقت

  التسجيل 30 08:00 - 08:30
09:15 - 08:30 45 

 الكلمات االفتتاحية 

 فيلم قصير عن موضوع املنتدى 

 فيديو عن ثورة البيانات 

 محمد النابت سعادة الدكتور/ صالح بن 
 قطر دولةوزير التخطيط التنموي واإلحصاء، 

 صابر سعيد الحربيالسيد سعادة / 
 املدير العام للمركز اإلحصائي الخليجي

 د. يوهانز جوتنغ 
  والعشرين الحادي القرن  في اإلحصاء في الشراكة منتدىمدير 

PARIS21   
 الكلمة الرئيسة 30 09:15 - 09:45

تعزيز التنمية  سهم فيأن ت لضخمةكيف يمكن للبيانات ا

 املستدامة؟

 السيد/ ايركي سالوفير 
 استونيا - بوسيتيوم –الرئيس التنفيذي 

  استراحة 15 09:45 - 10:00
 الجلسة األولى: تحديد سياق ثورة البيانات في املنطقة العربية 60 10:00 - 11:00

 )جلسة نقاس(

هذه الجلسة على أهمية ثورة  ثورة البيانات. تركز  اطالق

 البيانات لألنظمة اإلحصائية الوطنية في املنطقة العربية.

 
ما هي املواضيع الرئيسة لثورة البيانات وما مدى مالءمتها  .1

 ؟ للمنطقة العربية

ماذا تعني ثورة البيانات للمجتمع اإلحصائي في املنطقة  .2

 العربية؟

أهداف التنمية  كيفية االستجابة ملطالب البيانات في تبني .3

 املستدامة وإدماجها ضمن السياقات الوطنية واملحلية.

 مدير الجلسة : السيد/ عطاهلل كارمان
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  مركزكبير باحثين، 

 والتدريب للدول اإلسالمية
 

 

 :املتحدثون 

 البروفيسور/ إنريكو جيوفانيني 
 )عبر سكايب(جامعة روما تور فيرغاتا استاذ اإلحصاء االقتصادي 

 ، السيد / لؤي شبانة ، المدير االقليمي 
 صندوق األمم املتحدة للسكان في البلدان العربية

 السيد عبد العزيز معلمي 
 اإلحصائية املدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث 

  

  نقاش مفتوح 20 11:00 - 11:20

  صالة الظهر استراحة 40 11:20 - 11:45

  



 
 

 

 أكتوبر 10اليوم األول: تابع 
 

 املتحدث العنوان املدة الوقت

 والثغرات في البيانات التي تعيق الجلسة الثانية: التحديات 55 11:45 - 12:40

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة

 )عروض تقديمية(

 
ً
في أعقاب الطلب املتزايد على البيانات القابلة للمقارنة دوليا

وعلى البيانات الفورية وذات الصلة ملعالجة القضايا الوطنية، 

 ما هي التحديات الرئيسة القائمة في املنطقة؟

 

 ما هي الثغرات الحالية في البيانات في املنطقة؟ .1

ما هي التحديات التي تعيق تنمية القدرات اإلحصائية  .2

 لثورة البيانات؟

االيكولوجية الشراكات كنهج للتعامل مع بيانات األنظمة  .3

 الناشئة

 الدكتور يوهانز جوتنغ مدير الجلسة :

  والعشرين الحادي القرن  في اإلحصاء في الشراكة منتدىمدير 

PARIS21   

 

 

 

 :املتحدثون 

 السيد/ حاتم صديغاني 
 تونس -املعهد الوطني لإلحصاء 

 السيد/ أحمد المفرجي 
 مسقط -املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 

 / أدتيا أقراوال السيد 
 الشراكة العاملية من أجل بيانات التنمية املستدامة

 علي مقيبل ندى/ ةالسيد 
 ملركز اإلحصائي الخليجيا

 

  نقاش مفتوح 15 12:40 - 12:55
 الجلسة الثالثة: استكشاف حلول  50 12:55 - 13:45

 )حلقة نقاش(

والتقنيات واملؤسسات.  وآليات العمل األشخاص التفاعل بين

البيانات في املنطقة بما يحفز  مجالهي الحلول املبتكرة في  ما

 في الثورة البيانات؟
ً
 التغييرات املطلوبة للمض ي قدما

 

 االستراتيجي للبيانات واإلحصاءات في سياق التنمية  الطرح

الوطنية، وخطط  حصاءاتالوطنية )استراتيجية تطوير اال 

 التنمية الوطنية(.

  باالبتكارات في مجال البيانات ربط القدرات اإلحصائية

 (.ةاللوحي األجهزة)التكنولوجيات الجديدة، مثل 

 المناعي عبداللطيف لاالسيدة/ أم مدير الجلسة :

  التنفيذيالرئيس 

 املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

 

 

 : املتحدثون 
 / عبد هللا الباتل السيد  

اململكة العربية  ، نائب رئيس الهيئة العامة لإلحصاء

 السعودية

  /عبدهللا زيدانالسيد 
 ليبيا -مصلحة اإلحصاء والتعداد رئيس 

 / أسامه المرسلي السيد  
 ، املغرب رئيس قسم تعداد السكان واإلحصاءات الحيوية

 

  نقاش مفتوح 15 13:45 - 14:00

  الغداء    14:00

 

  



 
 

 أكتوبر 11اليوم الثاني: 
 

 الوقت املدة العنوان املتحدث

 أحمد حسين/  السيد 
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، قطر -خبير 

 08:30 - 08:50 20 اليوم األول أعمال ملخص 

  /فريديريك بيفيتاالسيد 
 Real Impact Analytics الشريك املدير،

  الكلمة الرئيسة

  تحويل بيانات االتصاالت إلى أفعال

30 09:20 - 08:50 

 السيد/ عبد العزيز آل خليفة مدير الجلسة :
 الرئيس التنفيذي

 بنك قطر للتنمية

 

 : املتحدثون 
  /سعود الشمريالسيد 

 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء ، قطر 
  /جورجي كويان رويزالسيد 

  جامعة حمد بن خليفة –معهد قطر لبحوث الحوسبة 

  /جانـراجيف رانالسيد 
 21باريس مسؤول البرامج التقنية، سكرتارية 

 السيدة/ فرح شقير 
 مدير مشروع البوابة العربية للتنمية

 ثورة البياناتالجلسة الرابعة: تنمية القدرات و 

 )عروض تقديمية(

، وأمثلة عن الحلول املبتكرة املوجهة نحو تنفيذ  دراسات حالة

 أهداف التنمية املستدامة وثورة البيانات.

 

 دراسة حالة دولة قطر . .1

 (RHEEM) للبيانات الضخمةرحيم تطبيق  .2

 ((ADAPTأداة تخطيط البيانات املتقدمة  .3

55 10:15 - 09:20 

 10:15 - 10:30 15 استراحة  

 

 المهدي صالح مدير الجلسة : السيد / ناصر
 مدير إدارة التعدادات واملسوح االسرية واألساليب اإلحصائية

 دولة قطر –وزارة التخطيط والتنموي واالحصاء 

 

 األولى :المجموعة 

  الصومال - السيد/ محمد معالم 
  السودان  -السيد/ أمين أحمد داود أحمد 

 الجموعة الثانية :

   اإلمارات  -السيد/ علي بن محبوب 

 موريتانيا -  السيد/ سيدنا محمد صالح 
 الثالثة :المجموعة 

  اإلمارات -السيد/ عبد هللا بن محمد عبيد المحرزي 

 مصر -/ ريمون نبيه اندراوس جوده السيد 

 المجموعة الرابعة :

  جيبوتي  -السيد/ إدريس علي سلطان 

  قطر -السيدة/ وضحى الجبر 

 : دعم الحلول  الجلسة الخامسة

تتضمن هذه الجلسة أربع جلسات جانبية متوازية حيث 

سيناقش املشاركون التحديات واقتراح الحلول التي يمكن 

 البيانات في املنطقة العربية. تطبيقها لإلسراع بثورة

 
 سوف تقوم كافة املجموعات بتناول وبحث املواضيع التالية :

 التمويل املستدام لألنظمة اإلحصائية الوطنية .1

 آليات الحوكمة التي تغذي ثورة البيانات .2

األدوات والتقنيات التي تعمل على تسريع ثورة البيانات في  .3

 املنطقة
 

60 11:30 - 10:30 

 11:30 - 12:00 30 صالة الظهر استراحة 

 12:00 - 12:30 30 تقديم التقارير من قبل املجموعات 

 :املتحدثون 

 د. يوهانز جوتنغ 
 21مدير أمانة باريس 

 سعادة/ صابر سعيد الحربي 
 املدير العام للمركز اإلحصائي الخليجي

 السيد /سلطان الكواري 
 إدارة نظم املعلومات وإدارة املوارد البشرية مدير 

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، قطر

 
 
 الجلسة السادسة: املض ي قدما

 

  املالحظات الختامية

30 13:00 - 12:30 


