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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اث ز األبحومركاألجهزة اإلحصائية األوروبية منظمات األمم المتحدة و وممثلالسيدات والسادة 

  ،والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( واالقتصادية واالجتماعيةاإلحصائية 

والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الحكومية األجهزة الوزارات و وممثلالسيدات والسادة 

   المدن،البحوث ومنظمات المجتمع 
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 األعزاء،نا ءوشركاضيوفنا 

 الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رتن  الثلنيتي بأرحب بكم أجمل ترحيب، وأشكركم على تلبيتككم ععتتاتل للمرتلركي وتش ورشتي ال متل 

ثة بنجاتت الختتل التتثولش لمرتترو  لاستتككمل   ، الكتتش تتتنتش قطتتر تحتتث ا الامتتلح ائح تتلدش وتتش عولتتي

 ،2016التت ا اعكمثتتتل اللااتتي ائح تتلديي لحدتتم المكحتتثة عتتلح والكحتتتف وتتش ائح تتلرام الرستتميي، 

 بي شت خكتلرماوقتث  .علتى ال ت يث التثولشعمللتل أ  المكحتثةش بي ائح تلر وتش امدتم  ال ا تاسقو

 .ائح لدشوش دالف الكحث ا والكحتف  ارادث نمتذجلقطر لككت  عولي ائح لر 

وتش جكم ت الكش الكتصيلم اللااي ائح لديي لحدم المكحثة اسكالبي ال مل ه ه ورشي  و نتش تاميم

ب كيتتدث اتتي داكتتثا امدتتم المكحتتثة للبيلنتتلم ال تتلعر وتتش وإلتتى إعتت   ، 2018 دتتلر  9-6الفكتترة 

   .  2017وش  ال ر علح  تب إور قيل اج/تلو 

شتي ال متل أثاتلر ان قتلع ور  2017وش ال تلح اسكئالف الحتار ال ا بثأ  إلىه ه تهثف ورشي ال مل و

تطاش امولى برن  تحث ا ائح لرام الرسميي لكحث تث أولت تلم الكحتتف وتش الامتلح ائح تلدش الت

م بير ذاائجرارام والكثا على دالقريبللرراكي دع دخكلف الاهلم الم ايي. وسكركز ورشي ال مل 

قيقتي تحستين عمليتي إنكتلح إح تلرام عبغيتي امولت ي دع الرركلر دتن داكاتش ودستكخثدش البيلنتلم 

ضتل ل ذام الضتر على ال ث تث دتن القوتسليط  .ودتثتقي لثعم رصث أهثاف الكاميي التطايي والثوليي

، ستكخثدينالمدع ك مليي الكتاصل  ،امولت ي الكش تسهم وش إحثاث نقلي نتعيي وش الاملح ائح لدش

،  راموالمؤشت معلتيبل الهلعوي إلى باتلر ستم ي دكميتزة للامتلح ائح تلدش كمتزوع ل تال  القترارام

علتى  الكنكيتثو ،وتحت ل البيلنلم وائح لرام إلتى د لتدتلم دحتثعة تستكخثح وتش الكخطتيط للكاميتي

اتتلم والماك ود للاكهتتل،ا بككتتلر وتتش ال ث تتث دتتن الماتتل م ائح تتلديي، ك مليتتلم جمتتع البيلنتتلم 

 ائح لديي ونررهل وتتويرهل للمسكخثدين، واسكخثاح د لعر جث ثة للبيلنلم. 

دش دتتن المكتقتتع أ  تستتهم نكتتلدل ورشتتي ال متتل هتت ه وتتش ت ميتتق وهتتم عمليتتي تحتتث ا الامتتلح ائح تتلو

لكاميتتي ، واستتكراتيايي ا2030التتتطاش، وأهميكهتتل وتتش ععتتم تافيتت  أهتتثاف أجاتتثة الكاميتتي المستتكثادي 

كبيترة وتش نمتلح قلي وإحثاث ن 2022-2017والسيلسي السكلنيي لثولي قطر ، 2022-2018 التطايي

 .ائح لرام الرسميي

  ،،،،الحضور الكريم، ضيوفنا األعزاء

تركمل عمليي تحث ا الاملح ائح لدش على ال ث ث دن الاتانب ذام ال  قي بكحتث ا طر قتي وهماتل 

واككستتتلبال للككاتلتجيتتتل  الكحتتتث ا،وعلتتتى إعارتاتتتل ل مليتتتي  نام هتتتل،مهميتتتي البيلنتتتلم الكتتتش ووعياتتتل 
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وعلتتى اككستتلبال للم روتتي  .علتتى حتتث ستتتار  د اتتلدتتع الرتتركلر وت تتلونهم  وناتتلوعلتتى ت ل الم لصتترة،

د تتلعر عتتن كمتتل تكطلتتب عمليتتي الكحتتث ا البحتتا المستتكمر  .والتتك لم دتتن التتثرو  الفضتتلى ال للميتتي

بيلنتلم  وإنكتلحوالبيلنلم دك تثعة الم تلعر، الضخمي، جث ثة للبيلنلم كللسا م ائعار ي والبيلنلم 

ترتكمل عمليتي الكحتث ا علتى إعتثاع الم تل ير والمبتلع  كمتل  ، للمستكخثدين وإ  للهل علليي الاتعة 

ي ب مليتتتي ائنكتتتلح الكتجيهيتتتي وا بككتتتلر وتتتش الككاتلتجيتتتل وامستتتلليب والتستتتلدل والكقايتتتلم المك لقتتت

 وتحث تث عقيتق لمستلراتهلجث ثة ل مليلم جمع البيلنتلم سلليب أائح لدش، ه ا بلئضلوي إلى ابككلر 

 ،إلى البيلنلم  وامعملفالمسكثمر ن ورجلف الثولي ا سكراتيايي المك لقي بحلجي 

 ،،،الحضور الكرام 

ش داتلف وتاموروبيي همي المك لقي بكالرب البلثا  مدن المتضتعلم ال ال ث ثال مل ورشي  سككالوف

 دن خ ف : ائح لدييتحث ا أنممكهل 

 إعارتهتتل وعلتتى الرستتميي ائح تتلرام وتتش الضتتخمي البيلنتتلم إعدتتلح طر قتتي علتتى الك تترف ، .1

  . داهل وا سكفلعة

 . 2020 ل لح والمارآم والمسلكن السكل  ت ثاع لكافي  الحثيثي ا سك ثاعام .2

 وصتتت  ،ودالصتترتهل مهميكهتتل والتتثعتة  الرستتميي ائح تتلرام بلستتكخثاح الكتاصتتل عمليتتي .3

 وزارة وتتتش ائح تتتلديي والختتتثدلم مللماكاتتتل تتاصتتتل استتتكراتيايي ل تتتيل ي قكتتتر د لكقتتتث م

 . وائح لر الكامتا الكخطيط

   ،،،،الكرام الحضور

 شتتراكلم ولعلتتي دتتع التتتزرام ن تتش أهميتتي باتتلر نحتتن وتتش وزارة الكخطتتيط الكامتتتا وائح تتلر ، 

، نشالمتثوامجهزة الحكتديي ، والقطل  الخل  والالد لم ودراكز البحتث ، وداممتلم الماكمتع 

لم البيلنتتنكتتلح إتحتتث ا نملداتتل ائح تتلدش وتمكياتتل دتتن كحقيتتق الكقتتثح المطلتتتب وتتش ل، والامهتتتر

،  لماكم يتي اثلرهتل آوتقيتيم  الكاميتيعمليتي وش اتخلذ القرارام ، ورصث الكقثح وتش وتتظيفهل ال زدي 

ف علتى التثولش ، والتقتتو  ن التتطاش وتتويرهل للمامملم الثوليي ، ودكلب ي نرترهل علتى ال ت يث

   .الثوليي ث ائقليميي  و   الثولي وش امعلي والمؤشرام المارترة على الالمراتب الكش تحكلهل 

 ،،،ضيوفنا الكرام 

  ضتتيتوال القتتلعدين دتتن  ختتلرح عولتتي قطتتروأشتتكر  ، ثلنيتتي وتتش ورشتتي ال متتل هتت ه دتترة أرحتتب بكتتم 

حث ثتتل وتالتتتطاش بلل متتل ائح تلدش  ا رتقتلرعلتتى مستلعثتال لوأبحتتلثهم  لي رضتتا علياتتل تاتلربهم 

فيتتت  دتاكبتتتي تاو ،2030أجاتتتثة الكاميتتتي المستتتكثادي وععتتتم ،  المكقثدتتتيليرتقتتتش إلتتتى د تتتلف البلتتتثا  

 والثوليي.التطايي  اللكزادلتاوبلقش  ،2022 - 2018اسكراتيايي الكاميي التطايي 
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ووتتتش الخكتتتلح أوع أ ، أشتتتكركم جمي تتتل  علتتتى حضتتتتركم، كمتتتل وأشتتتكر الخبتتترار والتتتزد ر دقتتتثدش 

اجيتل دامتعتلم ال متل رأعمتلف نكتلدل أعملكم وإلى دكطل ل إلى نكلدل  ،ال روض ورؤسلر الالسلم

 .لكم الكتويق والاال 

 و   فتتتتاش أ  أشتتكر زد دتتش وتتش وزارة الكخطتتيط الكامتتتا وائح تتلر علتتى جهتتتعهم الكبيتترة 

 ه ه الترشي وإنالحهل. تاميم وش المب ولي 

  وفقكم هللا في مسعاكم ،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته         


