
 السيد/ ناصر صالح المهدي

 مدير إدارة التعدادات والمسوح واألساليب اإلحصائية ، 

 2020مدير التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

وظيفة مدير إدارة التعدادات ، المهدي حاليا صالح السيد ناصر  يشغل

اإلحصاء بدولة والمسوح األسرية  واألساليب اإلحصائية في جهاز التخطيط و

قطر . تدرج السيد المهدي في السلم الوظيفي في العديد من المناصب الفنية 

الرسمية ، وبالتالي  اتحصاء،حتى وصوله إلى درجة خبير في اإلواإلدارية 

التي يقودها حاليا ، باإلضافة إلى كونه مديراً لمشروع تعداد إلدارة لمديراً 

. نفذ العديد من المسوح األسرية  2020السكان والمساكن والمنشآت لعام 

،كما وسوق العمل والرياضة ، المتخصصة في مجال القوى العاملة والصحة 

. أشترك 2015، والتعداد المبسط لعام  2010تولى مهمة إدارة  تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 

في العديد من إجتماعات الخبراء ، وورش العمل والدورات التدريبية في مجال اإلحصاءات الرسمية 

صائية لألمم المتحدة ،  كما واسهم في إعداد العديد من األدلة الفنية ، للتعدادات ، ودورات اللجنة اإلح

 والمسوح األسرية 

،  1987 عامدرجة حاصل على درجة البكالوريوس في الجغرافيا والتخطيط السيد المهدي حاصل  

 جامعة قطر من  1994 عامالدبلوم العالي في التخطيط العمراني وعلى 

 عنوان العرض

 .طرفي تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في دولة ق ومصادر البيانات الجديدة 2020دور تعداد 

 نبذة مختصرة

يسلط العرض الضوء على عدد من الجوانب المهمة الخاصة بآليات وأهداف تحديث النظام اإلحصائي 

بدولة قطر السيما التعدادات ومصادر البيانات الجديدة ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية الوطنية 

 .في دولة قطر

يتناول العرض تجربة دولة قطر في تنفيذ التعدادات السابقة ومدى االستفادة من التكنولوجيا في عمليات 

 .ستفادة منهاالتنفيذ، ويركز على التقنيات التكنولوجية التي تم استخدامها ومدى اال

ويوضح العرض دور التعداد العام ومصادر البيانات الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

لبيانات بالدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي ومميزات السجالت وقواعد ا

  .تساهم في اعداد الدراسات وخطط التنمية المستدامة بالدولة

ء بالشراكة مع كما يتناول العرض مشروع الربط اإللكتروني الذي ينفذه جهاز التخطيط واإلحصا

الجهات الحكومية بالدولة ودوره في تحديث النظام اإلحصائي في دولة قطر وتجربة استخدامه في 



باالعتماد على السجالت اإلدارية  2020التعدادات السابقة ويشرح المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 

 بالدولة، ومتطلبات التعداد المعتمد على السجالت االدارية.

 

 


