الدكتور /أحمد حسين
خبير إحصائي في جهاز التخطيط واإلحصاء
يشغل الدكتور أحمد حسين منصب خبير إحصائي رسمي في جهاز
التخطيط واإلحصاء بدولة قطر .وهو يرأس حاليا ً مشروع تحديث
اإلحصاءات الرسمية دعما ً ألجندة التنمية المستدامة  ،2030ولتحسين
فعالية وكفاءة النظام اإلحصائي بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة
والبلدان األوروبية المتقدمة .وهو المؤلف الرئيسي لالستراتيجية الوطنية
لتطوير اإلحصائيات  2011 -2008التي تم إعدادها خالل عمله مع جهاز
اإلحصاء سابقا ً في قطر.
وخالل فترة عمله مديرا ً للشعبة اإلحصائية في "اإلسكوا" ،قام بصياغة األطر االستراتيجية
لإلحصاءات الرسمية في المنظمة المذكورة واإلشراف على تنفيذها .وتولى تنفيذ العديد من المشاريع
اإلحصائية الممولة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPو ،ACFUNDومنظمة العمل
الدولية ،ومركز بحوث التنمية الدولية في كندا ،IDRCوإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة
 .DFIDوهو يتمتع بخبرة تتجاوز  35عا ًما في العديد من الدول ،وخاصة في المنطقة العربية ،وحاصل
على درجة الدكتوراه في الديموغرافيا واإلحصاءات من جامعة وارسو .وقام بتنظيم العديد من
المؤتمرات الدولية واالجتماعات وورش العمل اإلقليمية والوطنية وشارك فيها .وخالل عمله مع
"اإلسكوا" ،شارك في تطوير العديد من األدلة والمبادئ التوجيهية في اإلحصاءات الرسمية على
المستوى اإلقليمي والدولي ،وقام بنشر عدد من األوراق ،وتقديم الخدمات االستشارية للعديد من الدول
العربية في مختلف مجاالت اإلحصاءات الرسمية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الدكتور حسين عضو في
العديد من الجمعيات اإلحصائية الدولية ،وعضو منتخب في المعهد اإلحصائي الدولي ).(ISI
العنوان
نطاق تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر
نبذة مختصرة

يقدم هذا العرض مفهوم عملية تحديث اإلحصاءات الرسمية في دولة قطر  ،الذي يتناول إعادة تشكيل
العملية اإلحصائية برمتها ابتدأ بعملية جمع البيانات ومعالجتها ونشرها والتواصل بها وتوفيرها
للمستخدمين من سائر الفئات وفي مقدمتهم متخذو القرار  .وإلعادة الهيكلة ،ال بد من تطوير أطر
محددة لكل عملية من عمليات التحديث  .ويحدد العرض كذلك أهم مجاالت نطاق عمليات التحديث ،
وفي مقدمتها إعداد استراتيجية لتطوير اإلحصاءات الرسمية في كافة األجهزة الحكومية  .وإعداد
خطة تنفيذية تتضمن عدد من المشاريع على مدار خمس سنوات .ويتطرق العرض إلى اعتماد

النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائي الذي يعمل على تطويره  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا  .كما يتناول العرض بناء السجالت اإلحصائية اعتمادا على السجالت اإلدارية المتوفرة في
األجهزة الحكومية  ،وتحديث عمليات جمع البيانات  ،واالبتكار والبحث والتطوير  ،والبحث المستمر
عن مصادر جديدة للبيانات كالبيانات الضخمة  ،وبناء إطار شامل لجودة البيانات مدعما ً بمؤشرات
األداء.
ومن الموضوعات الهامة التي يتطرق اليها العرض هي علوم البيانات وكيفية االستفادة منها في
اإلحصاءات الرسمية  ،وضرورة استقطاب علماء البيانات للعمل في اإلحصاءات الرسمية  .كما
ويقدم العرض محركات قياس االقتصاد الرقمي ويؤكد على ضرورة إجراء المسوح الالزمة لذلك،
واالستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال .

