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 أعمال جدول

 قطر دولة في الرسمية اإلحصاءات تحديثبشأن  الثانية العمل ورشة

 الدوحة – كارلتون ريتز فندق. 2018 سبتمبر 25-26

 

 .المشاركين في الورشة تسجيل -1

 :العمل ورشة وافتتاح بالمشاركين الترحيب -2

سعادة  السيد/ سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلحصاء، نيابة عن كلمة -

 الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي واالحصاء.

 التنمية المستدامة في دولة قطرلم قصير عن يف -

 عن ورشة العمل: الدكتور/ أحمد حسين.  تقديم -

 الهولندية(. اإلحصاء هيئة. )الهولندية اإلحصاء هيئة لدى واالبتكار التحديث -3

 صحةال وزارة) المستقبلية واآلفاق الحالي الوضع: قطر دولة في الصحية اإلحصاءات تعزيز -4

 (.قطرفي  العامة

 وطنية للمملكةاإلحصاءات ال) حديث وطني إحصاء لمعهد قدرات البيانات بناء - البيانات ثورة -5

 المتحدة(.

ل قطر للعم) قطر دولة في اإلعاقات ذوي لألشخاص 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ -6

 (.االجتماعي

 عهدم) الرسمية اإلحصاءات وصور مواقع التواصل االجتماعي لزيادة الجوية الصور استخدام -7

 الحوسبة(. لبحوث قطر

 ةاالسالمي للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية االحصائية األبحاث مركز برنامج -8

(StatCaB )إلسالميا التعاون منظمة دول في الوطنية اإلحصاء ألجهزة اإلحصائية القدرات لبناء 

(SESRIC) . 

 اإليطالي يالوطن المعهد في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بنية لتطور االستراتيجي النموذج -9

 .(Istat) ءلإلحصا

 ماركية(.هيئة اإلحصاء الدن) الرسمية اإلحصاءات في الضخمة البيانات في العمل تنظيم كيفية -10

 (.قطر مايكروسوفتشركة ) يةاليوم تناحيا في الضخمة والبيانات االصطناعي الذكاء -11

 المدن جعل" الصلة ذات والمؤشرات 11 رقم الهدف مؤشرات وإبالغ رصد -12

 بلدان يف" ومستدامة الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية التجمعات/والمستوطنات

 (.اإلسكوا) والفرص التحديات: عربية
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ط التنموي )وزارة التخطي قطر دولة في 2020 لعام والمساكن السكان تعداد منهجية في االبتكار -13

 واإلحصاء(.

 (.واإلحصاء التنموي التخطيط )وزارة الوطني اإلحصائي النظام في االتصال وظيفة تعزيز -14

 :العمل مجموعات -15

 في اإلحصاءات الرسمية الضخمة البيانات: األولىالمجموعة  -

 : التواصل مع المستخدمين و الدعوة لإلحصاءات الرسميةالثانيةالمجموعة  -

 2030: اإلحصاءات والمؤشرات لدعم أهداف التنمية المستدامة الثالثةالمجموعة  -

 2022 – 2018واستراتيجية التنمية الوطنية 

 الرسمية واإلحصاءات المعلومات تكنولوجيا: الرابعةالمجموعة  -

 .النتائج ملخص -16

 .العمل ورشة اختتام -17


