
          

 
 1026 كانـري للسـوم القطـالي

  :تحت شعار 

 (7177 - 7102املالمح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر )

 7106 أكتوبر  31 املوافق ،1438حر  امل 01 االثنين : املوعد

 (املرقابفندق الفورسيزون )قاعة :  املكان

 
 : املشاركون 

 أعضاء اللجنة الدائمة للسكان .1

 الوزارات والهيئات ذات العالقة بالسكان وقضايا التنمية  .2

 تكاز السياسة السكانية(ساء وأعضاء املجموعات التنفيذية )نقاط ار رؤ  .3

 املشاركون في إعداد السياسة السكانية .4

  2022 -2017استراتيجية التنمية الوطنية املشاركون في إعداد  .5

 ذات العالقة بالقضايا السكانيةمؤسسات وهيئات املجتمع املدني ممثلون عن  .6

 ممثل أو أكثر عن صندوق األمم املتحدة للسكان .7

 : األهداف

o  جازه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانيةتم إنالتعريف بما.  

o  عملية تقييم برنامج عمل السياسة من خاللها  تتمالتي نججية امل علىتسليط الضوء

  .السكانية

o  لدولة إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية  التي تم لتغييرات املالمح العامة لتحديد

 .2122 -2117قطر 

 : املخرجات املتوقعة

o  وضع تصور أولي حول آلية العمل القادمة إن على مستوى مجموعات العمل أم على مستوى

.
ً
 التسويق اإلعالمي لبرنامج عمل السياسة السكانية الجديد بعد اعتماده رسميا

 

 



 لــعمالج ـرنامـب
 
 

  

 التوقيت الفعاليات

 03:80 00:00 تسجيل

 00:00 00:90 اجللسة االوىل: حفل االفتتاح

o رئيس اللجنة كلمة سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي واإلحصاء ،

   الدائمة للسكان

o  وزير التعليم والتعليم العالي، سعادة الدكتور / محمد بن عبدالواحد الحماديكلمة 

o  نطقة ، املدير اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للمسعادة الدكتور/ لؤي شبانةكلمة

 العربية

o تكريم رؤساء املجموعات السابقين 

  

 00:90 00:00 سرتاحةا

                     اجللسة الثانية: حول املالمح العامة لربنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 
(7102 - 7177) 

90:00  00:00 

o  :نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكانسلطان الكواري / السيدرئيس الجلسة ،  -   
o مدير املكتب الفني للجنةالسيد/ عبد الهادي الشاوي  :يالرئيس  عرضال ، -   
o  :رؤساء مجموعات العمل الستاملشاركون في الحوار 

 

-   

0000: سرتاحةا  10:90 

 اجللسة الثالثة
 مهام وواجبات رؤساء وأعضاء جمموعات العمل خالل السنوات الست املقبلة

01:00 00:00  

o العميد / عبدالرحمن ماجد السليطي، بإدارة العاملة وى والق السكان مجموعة  

o  السيد/ محمد مهدي األحبابيالنمو الحضري واإلسكان والبيئة، بإدارة مجموعة 

o  والسيدة/ مها الرميحيالسيد/ علي جاسم علي الكواري والشباب، بإدارة  والتدريب التعليممجموعة ، 

o  ور/ فالح محمد حسينالدكت، بإدارة اإلنجابية والصحة الصحةمجموعة 

o  السيدة/ مالك عبدهللا الهاجري املرأة والطفولة(، بإدارة مجموعة 

o  السيد/ حمد راشد سعد السبيعياملسنون وذوو اإلعاقة، بإدارة مجموعة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

00:09 غـداء  80:01  
 


