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الدكتور أحمد حسين خبير اإلحصاءات الرسمية في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بدولة قطر وهو يعمل حالًيا على وضع 

وتحسين فعالية وكفاءة النظام  0202خارطة طريق لتحديث نظام اإلحصاءات الرسمية دعًما ألجندة التنمية املستدامة 

التي أعدها خالل  0222 – 0222اإلحصائي. الدكتور أحمد حسين هو املؤلف الرئيس ي لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء 

 عمله مع جهاز اإلحصاء القطري.

خالل فترة رئاسته لشعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة ملنطقة اإلسكوا، قام دكتور حسين بوضع األطر االستراتيجية 

ات الرسمية في املنطقة وأشرف على تنفيذها. كما تولى قيادة تنفيذ العديد من املشاريع اإلحصائية املمولة من قبل لإلحصاء

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند( ومنظمة العمل الدولية ومركز بحوث التنمية الدولية 

انية. والدكتور أحمد حسين حاصل على درجة الدكتوراه في الديموغرافيا واإلحصاءات من بكندا ووزارة التنمية الدولية البريط

عاًما من الخبرة اكتسبها في العديد من البلدان وفي املنطقة العربية بشكل رئيس ي. عالوة على  03جامعة وارسو ولديه أكثر من 

ت الدولية واالجتماعات وحلقات العمل اإلقليمية ذلك، شملت دائرة نشاطاته تنظيم واملشاركة في العديد من املؤتمرا

والوطنية. وقد شارك خالل عمله مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في وضع العديد من األدلة 

وقدم واملبادئ التوجيهية في اإلحصاءات الرسمية على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وقد نشر عدًدا من الورقات العلمية 

دكتور ال و ينتسبالرسمية. باإلضافة إلى ذلك، خدمات استشارية للعديد من الدول العربية في مختلف مجاالت اإلحصاءات 

 عضوية العديد من الجمعيات اإلحصائية الدولية. الى أحمد حسين 

 
 .خارطة الطريقفي دولة قطر: املستدامة تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية :  نبذة مختصرة

 

في ظل تزايد الطلب على البيانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية من قبل مستخدمي البيانات في القطاعين الحكومي 

-0222، وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية  0202والخاص ، الذي تعاظم خاصة بعد اعتماد اجندة التنمية املستدامة 

إلى تحديث نظامها اإلحصائي بغية توفير بيانات نوعية عالية الجودة ، تسعى وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  0200

تستخدم في رصد التقدم نحو تحقيق اهداف أجندة التنمية املستدامة واهداف استراتيجية التنمية الوطنية . تستعرض 

إلحصائي. هذا وتحدد أنشطة اإلنتاج والتشغيل االورقة املحركات األساسية لعملية تحديث اإلحصاءات الرسمية املتعلقة 

 الورقة العديد من جوانب التحديث املتعلقة بالركائز التالية :

 املوارد البشرية واألطر التنظيمية 



 اإلنتاج اإلحصائي والوسائل التقنية واالبتكار 

 جمع البيانات ومجاالتها اإلحصائية 

 استراتيجيات النشر والتواصل اإلحصائية 

 ستخدمة اإلنتاج اإلحصائي وتقييمه ومن اهم هذه املعايير  ، النموذج العام إلجراءات املعايير والبيانات التعريفية امل

العمل اإلحصائية و النموذج العام للمعلومات اإلحصائية والهيكل املوحد إلنتاج اإلحصاءات ،  وإطار تكامل 

لتخطيط التنموي واإلحصاء البيانات والبيانات الضخمة . والورقة هي عبارة عن تصور لخارطة طريق لعمل وزارة ا

 . على مدى السنوات الخمس القادمة

 


