الدكتور /أحمد حسين
خبيرإحصائي في جهازالتخطيط واإلحصاء
يشغل الدكتور أحمد حسين منصب خبير في اإلحصاءات الرسمية في جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر .وهو يرأس حاليا
مشروع تحديث اإلحصاءات الرسمية دعما ألجندة التنمية املستدامة  ،2030بغية تحسين فعالية وكفاءة النظام اإلحصائي
بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة والبلدان األوروبية املتقدمة .وهو املؤلف الرئيس ي لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصائيات
ً
 2011 - 2008التي تم إعدادها خالل عمله مع جهاز اإلحصاء سابقا في دولة قطر وخالل فترة عمله مديرا لشعبة اإلحصاء في اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" ،قام بصياغة األطر االستراتيجية لإلحصاءات الرسمية في املنظمة املذكورة
واإلشراف على تنفيذها .وتولى تنفيذ العديد من املشاريع اإلحصائية املمولة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،UNDP
و ،ACFUNDومنظمة العمل الدولية ،ومركز بحوث التنمية الدولية في كندا  ،IDRCوإدارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة DFID
وهو يتمتع بخبرة تتجاوز ً 35
عاما في العديد من الدول ،وخاصة في املنطقة العربية ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الديموغرافيا
واإلحصاء من جامعة وارسو .وقام بتنظيم العديد من املؤتمرات الدولية واالجتماعات وورش العمل اإلقليمية والوطنية .باإلضافة،
إلى ذلك فإن الدكتور حسين عضو في العديد من الجمعيات اإلحصائية الدولية ،وعضو منتخب في املعهد اإلحصائي الدولي .ISI
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