
الثالثاء الموافق 30  أكتوبر 2018

الموعد 

فندق شانغريال قاعة ( غراند بولروم)

المكان

1.   أعضاء اللجنة الدائمة للسكان
2.  الوزارات والهيئات ذات العالقة بالسكان وقضايا التنمية 

3. رؤساء وأعضاء المجموعات التنفيذية (نقاط ارتكاز السياسة السكانية)
4.  المشاركون في إعداد السياسة السكانية

5.  المشاركون في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022
6.  ممثلون عن مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ذات العالقة بالقضايا السكانية

7.  ممثل أو أكثر عن صندوق ا�مم المتحدة للسكان

المشاركون

ا�هداف 

المخرجات المتوقعة 

اســــتعراض عام لما تم إنجازه خالل الســــنة ا�ولى من تطبيق السياســــة السكانية الثانية لدولة 
قطر 2017-2022 

 تحديد أولويات المرحلة الثانية (نوفمبر 2018 - أكتوبر 2019) من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل 
السياسة الســــكانية الثانية لدولة قطر 2017 - 2022 ، وتحديد المسؤوليات المناطة بمجموعات 

العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة.
 توضيح طبيعة العالقة بين الســــكان وقضايا التنمية، وا°ضاءة على  الجهود الكبيرة التي بذلت 
مــــن أجل توظيــــف ناجٍع لآلليــــات المؤسســــاتية الهادفة لتحقيق التــــوازن بين النمو الســــكاني 

والتنمية في دولة قطر.
نشر الوعي بالقضايا السكانية

بلورة التوجهات المستقبلية واالتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج عمل المرحلة الثانية (نوفمبر 
الثانية لدولة قطر  2018 - أكتوبر 2019) من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية 

2017 - 2022 (ا�ولويات/ اºليات/ الخطة الزمنية)



االستقبال والتسجيل 09:00 08:30

تالوة مباركة من آيات الذكر الحكيم 09:05 09:00

الجلسة ا�ولى: حفل االفتتاح  09:30 09:05

استراحة 09:45 09:30

الجلسة الثانية: اºليات الممكنة لتحقيق التوازن النسبي بين السكان والتنمية  11:15 09:45

استراحة 11:45 11:15

الجلسة الثالثة: حلقات نقاشية لمجموعات متابعة تنفيذ السياسة السكانية 13:15 11:45

غـداء 13:15

بـرنامـج العمــل

- كلمة سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت
  وزير التخطيط التنموي وا°حصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان  

- كلمة سعادة السيد/ محمد بن عبد ا� الرميحي
  وزير البلدية والبيئة

- كلمة السيد/ آسر طوسون
  الممثل المقيم لصندوق ا�مم المتحدة للسكان 

 

- رئيس الجلسة : السيد/ عبدالهادي الشاوي
   مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان 

المتحدثون:
- السيدة/ آمال بنت عبداللطيف المناعي

  المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
- السيدة/ مها عيسى الرميحي

  وزارة الثقافة والرياضة، عضو اللجنة الدائمة للسكان 
- الدكتورة/ كلثم علي الغانم

  جامعة قطر
- مناقشة

- الحلقة النقاشية ا�ولى: السكان والقوى العاملة،
  بإدارة السيد/ عبد الرحمن السليطي

- الحلقة النقاشية الثانية: النمو الحضري وا�سكان والبيئة
  برئاسة السيد/ حمد راشد السبيعي

- الحلقة النقاشية الثالثة: التعليم والتدريب والشباب
  برئاسة السيد/ علي جاسم الكواري

- الحلقة النقاشية الرابعة: الصحة والصحة ا�نجابية
  برئاسة الدكتور/ صالح عبداÃ اليافعي 

- الحلقة النقاشية الخامسة: المرأة والطفولة
  برئاسة السيدة/ مها عيسى الرميحي 

- الحلقة النقاشية السادسة: كبار السن وذوو ا�عاقة
   برئاسة السيد/ غانم الكواري


