
 الدكتور/ أحمد حسين

 خبير إحصائي في جهاز التخطيط واإلحصاء

التخطيط واإلحصاء بدولة قطر. وهو يرأس حاليا  جهاز اإلحصاءات الرسمية في يشغل الدكتور أحمد حسين منصب خبير في

فعالية وكفاءة النظام اإلحصائي  بغية تحسين، 2030اإلحصاءات الرسمية دعما ألجندة التنمية املستدامة  مشروع تحديث

لتطوير اإلحصائيات  والبلدان األوروبية املتقدمة. وهو املؤلف الرئيس ي لالستراتيجية الوطنية بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة

 لشعبة اإلحصاء قطردولة اإلحصاء سابقا في  جهازالتي تم إعدادها خالل عمله مع  2011 - 2008
ً
اللجنة في  وخالل فترة عمله مديرا

لإلحصاءات الرسمية في املنظمة املذكورة  "اإلسكوا"، قام بصياغة األطر االستراتيجيةاالقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

، UNDPمولة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي اإلحصائية امل واإلشراف على تنفيذها. وتولى تنفيذ العديد من املشاريع

 DFID ، وإدارة التنمية الدولية في اململكة املتحدةIDRCالدولية، ومركز بحوث التنمية الدولية في كندا  ، ومنظمة العملACFUNDو

توراه في الديموغرافيا على درجة الدك حاصلهو عاًما في العديد من الدول، وخاصة في املنطقة العربية، و  35وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 

املؤتمرات الدولية واالجتماعات وورش العمل اإلقليمية والوطنية. باإلضافة،  من جامعة وارسو. وقام بتنظيم العديد من واإلحصاء

 .ISIولي العديد من الجمعيات اإلحصائية الدولية، وعضو منتخب في املعهد اإلحصائي الد فإن الدكتور حسين عضو فيإلى ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Ahmad Hussein 

Statistics Expert, Planning and Statistics Authority 

Dr. Hussein is an official statistics expert at the Planning and Statistics Authority, State of Qatar. Currently he is 

leading a project on modernization of the official statistics in support of the Sustainable Development Agenda 

2030, to improve the effectiveness and efficiency of the statistical system in collaboration with the United 

Nations system and advanced European countries. He is the main author of the National Strategy for the 

Development of Statistics 2008- 2011 (NSDS) that has been prepared during his work with the Qatar Statistics 

Authority. 

During his tenure as Director of the Statistics Division of the UN-ESCWA he formulated and supervised the 

implementation of the strategic frameworks of Official Statistics in the said organization. He led the 

implementation of many statistical projects funded by UNDP, ACFUND, ILO, IDRC Canada, and DIFID of UK. 

Over 35 years of experience in a number of countries mainly in the Arab region Mr. Hussein holds a Ph.D. in 

Demography and statistics from the University of Warsaw. Additionally, Mr. Hussein is a member of many 

International Statistical Associations and he is an elected member of the International Statistical Institute (ISI). 


