
المنتدى اإلحصائي األول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، المملكة العربية السعودية، 20-22 مارس 2017م

التسجيل في الجلسات وحلقات النقاش
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10:30 - 09:00

الرئيس: معالي األستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. الجلسة العامة األولى: 

الطلب من المنظور الدولي
تشكل هذه الجلسة نقطة انطالق الجلسات النقاشية للمنتدى، 

وستركز على طلب البيانات والمعلومات اإلحصائية من المنظور 
الدولي.

محاور الجلسة:
l أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م.

l القضايا الناشئة في مجال البيانات في عالم ما بعد األزمة 

المالية العالمية.
l المستجدات في السياسات االقتصادية.

l السالمة المالية.

معالي البروفسور انريكو جيوفانيني
أستاذ اإلحصاءات االقتصادية بجامعة روما »تور فرقاتا«، إيطاليا.

سعادة األستاذ بول شراير
نائب مدير اإلحصاء، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

سعادة األستاذ جوسي روبيرتو روزاليس،
نائب مدير بإدارة اإلحصاء، صندوق النقد الدولي.

سعادة الدكتور خلفان بن محمد البرواني
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث واإلحصاء، البنك المركزي 

العماني.

12:15 – 10:45

الرئيس: سعادة الدكتور يوهانيس يوتينق
مدير أمانة )باريس 21(، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الجلسة العامة الثانية:
الطلب من المنظور الوطني والمنظور اإلقليمي

تناقش هذه الجلسة طلب البيانات والمعلومات الناشئ من 
االحتياجات اإلحصائية المتعلقة برسم السياسات االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية الوطنية، وإنعكاسات جدول أعمال 
2030م على خطة التنمية الوطنية.

محاور الجلسة:
l اإلصالحات والسياسات الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر 

تنوعًا وتعزيز القدرة التنافسية.
l خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

l أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

l السوق الخليجية المشتركة.

سعادة الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية، وزارة 
االقتصاد والتخطيط، المملكة العربية السعودية. 

سعادة السيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل، ديوان 
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، مملكة البحرين.

سعادة السفير آشوك نيغام، المنسق المقيم لألمم المتحدة، الممثل المقيم 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة العربية السعودية.

سعادة األستاذ خليفة بن سعيد العبري، األمين العام المساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التوقيت المتحدثين حلقات النقاش

02:15 – 12:45

الرئيس: سعادة األستاذ سلطان علي الكواري،
وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلحصاء، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، دولة 

قطر

حلقة نقاش 1: قياس التقدم المحرز نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

األهداف:
• تحقيق فهم أفضل لطلب البيانات اإلحصائية الناتج عن أهداف 

التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه اإلحصائيين الرسمين 
في جهودهم الرامية إلى تلبية ذلك الطلب.

• اقتراح أفضل السبل لتعزيز تلك الجهود، بما في ذلك تحديد 
الشراكات بين مختلف المعنيين الضرورية للمضي قدمًا في 

هذا المجال المهم.

سعادة األستاذة فرانشسكا بيروتشي، مساعد مدير شعبة اإلحصاءات في 
األمم المتحدة.

سعادة األستاذ بيتر ايفرايرس، مدير التعاون في النظام اإلحصائي األوروبي، 
والتعاون الدولي، والموارد، المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )يوروستات(.

سعادة األستاذة مها عبد اهلل سبت، هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
مملكة البحرين

الرئيس: سعادة الدكتور نبيل محمد بن شمس، مدير عام اإلحصاء، هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، مملكة البحرين.

حلقة نقاش 2: تعزيز المعرفة اإلحصائية

األهداف:
• تحقيق فهم أفضل للتحديات التي تواجه اإلحصائيين الرسمين 
في جهودهم الرامية إلى تعزيز المعرفة اإلحصائية وتحسين 

الوعي اإلحصائي والثقافة اإلحصائية.
• اقتراح أفضل السبل لتعزيز تلك الجهود، بما في ذلك تحديد 

الشراكات بين مختلف المعنيين الضرورية للمضي قدمًا في 
هذا المجال المهم.

سعادة األستاذ عثمـان عبداهلل العثمان، مدير عام اإلدارة المركزية لإلحصاء 
باإلنابـة، دولة الكويت.

سعادة الدكتور المختار بن سيف العبري، استشاري بالمركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، أستاذ بجامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

سعادة األستاذ عبدالعزيز معلمي، مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث 
اإلحصائية.

الرئيس: الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان،
عضو مجلس الشورى، المملكة العربية السعودية حلقة نقاش 3: اإلعالم اإلحصائي

األهداف:
• تحقيق فهم أفضل للتحديات التي تواجه اإلحصائيين الرسميين 

واإلعالميين في جهودهم الرامية إلى توصيل البيانات 
والمعلومات والمعرفة اإلحصائية للجمهور.

• اقتراح أفضل السبل والمبادرات في تعزيز تلك الجهود، بما في 
ذلك تحديد الشراكات بين مختلف المعنيين الضرورية للمضي 

قدمًا في هذا المجال المهم.

سعادة األستاذ أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي وشخصية إعالمية، 
سلطنة عمان.

سعادة الدكتور يوراي ريكان، مدير شعبة اإلحصاء، لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.

سعادة الدكتور محمد بن سليمان األحمد، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، 
المملكة العربية السعودية.

التوقيت المتحدثين الجلسات
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الرئيس: سعادة السفير موسى كوالكليكايا، مدير عام مركز األبحاث 
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

الجلسة العامة الثالثة:
 إنتاج ونشر اإلحصاءات

ستطلق هذه الجلسة المناقشات حول جهود األجهزة اإلحصائية 
الوطنية في دول مجلس التعاون الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد 

والمتشعب للبيانات والمعلومات اإلحصائية ذات جودة عالية.

محاور الجلسة:
l المملكة العربية السعودية: خطة التحول. 

l دولة اإلمارات العربية المتحدة: دعم اإلحصاءات للقدرة 

التنافسية للدولة.
l سلطنة ُعمان: االنتقال من البيانات إلى المعلومات إلى 

المعرفة.
l مناقشة من قبل شخصية أكاديمية رائدة.

سعادة األستاذ تيسير بن محمد المفرج، مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والوعي 
اإلحصائي، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية.

سعادة األستاذ محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع اإلحصاء والبيانات 
الوطنية، الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سعادة األستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات، المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة عمان.

سعادة الدكتور رشود بن محمد الخريف، المشرف على مركز الدراسات السكانية، 
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 

 02:00 – 12:30

الرئيس: سعادة األستاذ صابر بن سعيد الحربي، مدير عام المركز اإلحصائي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الجلسة العامة الرابعة: 
الشراكات بين مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات

مناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها حلقات النقاش 
والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثالثة:

l  طلب اإلحصاءات.

l  إنتاج ونشر اإلحصاءات.

l  الشراكات بين مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات.

l  سعادة األستاذ سلطان علي الكواري،

    وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلحصاء، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، دولة قطر
l  سعادة الدكتور نبيل محمد بن شمس،

    مدير عام اإلحصاء، هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، مملكة البحرين.
l  سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان،

    عضو مجلس الشورى، المملكة العربية السعودية
l  سعادة الدكتور خليفـة بن عبداهلل البرواني،

    الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة عمان
l  سعادة األستاذ عثمـان عبداهلل العثمـان،

    مدير عام اإلدارة المركزية لإلحصاء باإلنابـة، دولة الكويت
l  سعادة األستاذ عبداللـه ناصر لوتاه،

    المدير العام للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة

التوقيت المتحدثين حلقات النقاش

12:00 – 10:15

الرئيس: سعادة الدكتور خليفـة بن عبداهلل البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة عمان

حلقة نقاش 4: تطوير اإلحصاء باستخدام تقنيات 
المعلومات واالتصاالت

األهداف:
• تبادل التجارب العملية في استخدام تقنيات المعلومات 

واالتصاالت في تطوير العمل اإلحصائي في مراكز اإلحصاء 
الوطنية، خاصة في مراحل تجميع البيانات وتحليلها ونشرها.  

• تحقيق فهم أفضل لدور القطاع الخاص في هذا المجال، 
والتحديات التي تواجهه، والرؤية المستقبلية.

• اقتراح أفضل السبل لالستفادة من تقنيات المعلومات 
واالتصاالت في اإلحصاء في المنطقة، بما في ذلك تحديد 
الشراكات بين مختلف المعنيين الضرورية للمضي قدمًا في 

هذا المجال المهم.

سعادة األستاذ ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح واألساليب 
اإلحصائية، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، دولة قطر.

سعادة المهندسة منيه محمد القبندي، مدير إدارة النظم والمعلومات 
الجيومعلوماتية، اإلدارة المركزية لإلحصاء، دولة الكويت.

سعادة الدكتور خالد منصور البراك، نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات 
المؤسسية، شركة االتصاالت السعودية

الرئيس: سعادة األستاذ عثمـان عبداهلل العثمـان، مدير عام اإلدارة المركزية 
لإلحصاء باإلنابـة، دولة الكويت حلقة نقاش 5: ثورة البيانات:

األهداف:
ا يجري في عالم ثورة البيانات في إحدى  • توفير المعلومات عمَّ

دول مجلس التعاون، وفي المنطقة العربية وفي منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي.

• مناقشة أفضل السبل لالستجابة للزيادة الملحوظة في طلب 
اإلحصاءات وفي المصادر الجديدة التي تشهد نموًا متسارعًا.  

سعادة الدكتور يوراي ريكان، مدير شعبة اإلحصاء، لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.

سعادة األستاذ سعود مطر الشمري، مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح 
واألساليب اإلحصائية، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، دولة قطر. 

سعادة األستاذة حصة إبراهيم الجناحي، مستشار، المركز اإلحصائي لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

الرئيس: سعادة االستاذ عبداللـه ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة االتحادية 
للتنافسية واإلحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة

حلقة نقاش 6: الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص في مجال اإلحصاء:

األهداف:
• تبادل المعلومات عن تجارب الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص في مجال اإلحصاء في جميع أنحاء العالم.
• تحقيق فهم أفضل للتحديات والعقبات التي تواجه منتجي 

البيانات ومؤسسات القطاع الخاص في بناء شراكات فعالة 
في العمل اإلحصائي )خصوصًا عمليات جمع البيانات وتحليلها 

ونشرها(.
• اقتراح شراكات مبتكرة واعدة بين األجهزة المنتجة لإلحصاءات 

والقطاع الخاص، مع تصور لترتيبات تقاسم التكاليف بين 
األطراف.  

سعادة الدكتور يوهانس يوتتينق، مدير أمانة الشراكة من أجل اإلحصاء 
في خدمة التنمية في القرن الحادي والعشرين )باريس21(، منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية 

سعادة األستاذ مازن المنذري، مدير دائرة قواعد البيانات، المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات، سلطنة عمان.

سعادة المهندس أسامة السيد محمد موسى، مدير المبيعات، شركة الحلول 
التكنولوجية المتعددة، دولة الكويت.

http://gccsf.stats.gov.sa/ar/node/8 


