
 

 ورشة عمل بشان تحديث االحصاءات الرسمية في دولة قطر

 فندق روتانا, سيتي سنتر   - 2017ديسمبر   11االثنين 

 اعمال جدول 
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 البند الوقت

 تسجيل املشاركين 8:30 8:00

 وزير التخطيط التنموي و االحصاء , الفتتاح: سعادة الدكتور صالح بن محمد النابتا 9:00 8:30

 السيد: الجلسة األولى

 املتحدثون  10:30 9:00

  
السيد بيرو ديميتريو, املعهد  .: أفضل املمارسات من إيطاليا اإلحصاءات الرسميةتحديث  .1

 اإليطالي لإلحصاء 

  

وسائل التواصل االجتماعي وصور ملتقطة من الجو: مصادر بيانات غير تقليدية لزيادة  .2

د. انغمار  ويبر ,معهد بحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة .  .اإلحصاءات الرسمية

 قطر .

  
املباشرة. السيد منهجية جديدة في مجال الدمج بين املصادر اإلدارية وبين عملية جمع البيانات  .3

 بولندا. .يانوش ,الجهاز املركزي لإلحصاء 

  
لوضع سياسات فعالة: التقريب بين البيانات  (GIS)االستفادة من نظم املعلومات الجغرافية  .4

 د. شادي عون ,جامعة كارنجي ميلون في قطر  . .املكانية والتحليل املواضيعي

  
فرص العمل االجتماعي و تنفيذ أهداف اجندة التنمية املستدامة: تحديات توفر  البيانات و ال .5

  قطر  -,املؤسسة القطرية  للعمل االجتماعي املتاحة. االنسة هيا عبد الرحمن املناعي

  
, واستخدام مصادر بيانات جديدة في  2020االبتكار في منهجية تعداد السكان و املساكن لعام  .6

 دولة قطر. -قطر  . السيد سعود الشمري , وزارة التخطيط التنموي و االحصاء

 مناقشات 11:00 10:30

 االستراحة 11:20 11:00
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 :السيد الجلسة الثانية

 املتحدثون  11:35 11:20

  
العنود ال ثاني  د. .الوضع الحالي والفرص املستقبلية لتحسين نظم املعلومات الصحية في قطر .7

 دولة قطر . -, وزارة الصحة العامة 

  
د. مراد اوزاني , معهد بحوث  .تنقيتهادعم عالم قائم على البيانات من خالل تكامل البيانات و  .8

 دولة قطر  . -الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة 

  
 .وضع نظام معلومات التعليم والتعليم العالي، والخطط املستقبلية لتحديث نتائجه اإلحصائية .9

 دولة  قطر -د. منصور علي صالح عطاء وزارة التعليم والتعليم العالي . 

  

مؤشرات النقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرصد أهداف التنمية تحديث عملية تطوير  .10

السيد وزارة املواصالت واالتصاالت.  .2022 -2017املستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية 

 قطر  . -أنجينيليو جينوجو

  
    .تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة في دولة قطر: خارطة الطريق .11

 قطر. -حسين ,وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء . د. احمد

 مناقشات 1:05 12:35

 االحصاء و  التنموي  التخطيط وزارة: الخاتمة 1:15 1:05

 الغداء 2:15 1:15

 


