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 »في تقريرنا الجديد لعام 2016م، نضع لبنات جديدة يرتكز عليها النظام االحصائي لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل السعي المستمر لتحقيق األهداف الرئيسة التي 

ُرسمت للعمل االحصائي المشترك. يسعى المركز مع الدول األعضاء نحو تنسيق كامل وفعال 

للبرامج اإلحصائية من أجل بناء نظام إحصائي خليجي منسق وذي جودة عالية«.
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رؤيتنــا:

مصدر معتمد ومحرك فعال للنظام اإلحصائي بدول 
المجلس.

رسالتنا: 

رفد صناع القرار والباحثين والمهتمين بالمعرفة 
اإلحصائية المعتمدة.

قيمنــــا:

 الواقعية، المصداقية، اإلجادة، المهنية، الشراكة.
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سعادة الدكتور / نبيل محمد بن شمس
مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاء - هيئة المعلومات و الحكومة اإللكترونية 

مملكة البحرين

سعادة األستاذ / عبداهلل ناصر لوتاه
المدير العام للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

دولـــة اإلمارات العربيــــــــة المتحدة

سعادة الدكتور/ خليفــــة بن عبداللـــه البروانـي
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

سلطنة عمـــان

معالي الدكتور / فهد بن سليمان التخيفي
رئيس الهيئة العامة لإلحصاء

المملكة العربية السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة
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سعادة األستاذ /عبداهلل بن جمعة الشبلي
األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

سعادة األستاذ/ صابر بن سعيد الحربي
مديــر عام المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

سعادة األستاذ / عثمــان عبـــداهلل العثمـان
مدير عام اإلدارة المركزية لإلحصاء باإلنــابـــة

 دولة الكويت

سعادة األستاذ/ سلطان علي الكواري
الوكيل المساعد لشؤون اإلحصاء - وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 

دولة قطر
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أعوام
مـــن تحويــل األهــــــــــداف 
اإلستراتيجـية إلى إنجـــازات

2014 - 2016م

 الحسابات القومية.

 اإلحصاءات النقدية والمالية وميزان المدفوعات.

 إحصاءات األرقام القياسية لألسعار والمؤشرات قصيرة المدى.

 إحصاءات التجارة الخارجية.

 إحصاءات العمل.

 إحصاءات الطاقة.

 إحصاءات البيئة.

 مؤشرات التنمية والتقدم واالستدامة.

 التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م.

  إحصاءات السياحة .

  تعزيز استخدام البيانات اإلدارية لألغراض اإلحصائية.

  المعايير والتصانيف والمنهجيات وجودة البيانات.

 التجميع المستمر للبيانات وتحليل ونشر اإلحصاءات.

السعي نحو تحقيق األهداف االستراتيجية في 
المجاالت اإلحصائية التالية: 3
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اإلعداد والبدء في تنفيذ خطط التنفيذ الوطنية.  

نشر نتائج نموذج االقتصادي للتنبؤ بأهم مؤشرات االقتصاد الكلي.  

االستمرار بتنفيذ خطط نقل البيانات والبيانات الوصفية لدول المجلس.  

تفعيل إطالق البوابة اإللكترونية لبيانات المركز اإلحصائي الخليجي.  

التطبيق الذكي ألهم مؤشرات دول مجلس التعاون.  

إطالق مشروع دراسة الربط اإلحصائي بدول المجلس.  

تعزيز قواعد بيانات دول المجلس والنشر اإلحصائي.  

الدعم الفني للدول األعضاء في شتى المجاالت اإلحصائية.  

استكمال إرساء الدعائم واألطر الالزمة للبنية المؤسسية للمركز.  

أبرز ما تم إنجازه في المركز
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المحتويات

الملخص التنفيذي 2016م        

كلمة رئيس مجلس اإلدارة        

كلمة المدير العام         

األهداف االستراتيجية للمركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الحوكمة والسياسات         

أوال: الحوكمة         
ثانيا: السياسات  

مؤشرات األداء الرئيسة للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي  

مؤشرات أداء تطوير وموائمة وتناسق العمل اإلحصائي    
أوال: األدلة والمنهجيات واالستمارات الفنية     
ثانيا: اجتماعات اللجان وفرق العمل         

مؤشرات أداء بناء القدرات اإلحصائية والمؤسسية     
 أوالً: الدعم الفني للدول األعضاء       

ثانيًا: الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي نظمها المركز 

مؤشرات أداء األعمال المؤسسية الشاملة      
في مجال العالقات والتعاون اإلقليمي والدولي  

مشاركات مهمة         
توقيع اتفاقيات         

العالقة المستمرة مع الجهات الدولية واإلقليمية      

مؤشرات أداء البرامج الداعمة والمساندة
 اوالً: تقنية المعلومات              

ثانيًا: الموارد البشرية والمالية 
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13 مشروعا للتنمية 
االحصائية الخليجية

الخطة االستراتيجية للعمل االحصائي المشترك
2020-2015
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قام المركز خالل العام 2016م بتكثيف جهوده بالتعاون مع المراكز  ●
العربية  الخليج  لدول  التعاون  الوطنية في دول مجلس  اإلحصائية 
التي  و  المشترك،    اإلحصائي  للعمل  االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ 
أقرها المجلس الوزاري الموقر في دورته رقم )136( المنعقدة بتاريخ 

15 سبتمبر 2015م بالرياض.

 في هذا اإلطار تم إنجاز ما يلي:

  ورقة فنية/دليل/وثيقة فنية مرتبطة بالمشاريع اإلحصائية،  ●
اإلحصائي  العمل  وموائمة  لتنسيق  جهوده  ضمن  وذلك 

بدول المجلس.

بعثة فنية للدول األعضاء في شتى المجاالت اإلحصائية ذات  ●
األولوية، بمتوسط )3.9( مهمة في الشهر الواحد، وبإجمالي 

)662( خبير /يوم وبمتوسط )55.2( يوم في الشهر الواحد.

ورشة عمل حسب البرنامج السنوي، بمتوسط )1.1( ورشة في   ●
األجهزة  من  مشاركًا   )263( الورش  هذه  حضر  الواحد.  الشهر 
دول  في  الحكومية  الجهات  بعض  ومن  الوطنية  اإلحصائية 
المجلس،  كما شاركت بعض مؤسسات مجلس التعاون في 

هذه الفعاليات.

في  ● اجتماعًا   )1.8( بمتوسط  العمل  وفرق  للجان  اجتماعًا 
الشهر  الواحد. وتم تفعيل االجتماعات عن بعد لبعض اللجان 
مع  الثنائية  الفنية  االجتماعات  إلى  باإلضافة  العمل،  وفرق 

الدول األعضاء.

الملخص التنفيذي 2016م

سياسة داخلية تنضم للعمل داخل المركز وهي حوكمة اعمال  ●
اللجان وفرق العمل وتنفيذ القرارات وآلية  التصعيد حيث تاتي 
العامين  في  اعتمدت  التي  الحوكمة  وآلية  لسياسة  تعزيزًا 

الماضين.

25

21

1

47

13

رفع بيانات جديدة متعلقة ببعض القطاعات عبر بوابة البيانات الخاصة  ●
بالمركز .

دول  ● مستوى  على  المستهلكين  ألسعار  إحصائي  مؤشر  أول  إصدار 
المجلس.

 إصدار  األطلس الخليجي إلحصاءات التجارة الخارجية ألول مرة . ●

اصدار  تقرير آفاق » اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 - 2017م. ●

االقتصادية  ● الجوانب  تعكس  التي  اإلحصائية  اإلصدارات  من  عدد  نشر   
واالجتماعية لدول المجلس منفردة ولمجلس التعاون كتكتل.

المعنية  ● والدولية  اإلقليمية  المنظمات  مع  التنسيق  عملية  قيادة 
األنشطة.  وتكرار  للتضارب  تجنبًا  المجلس  دول  في  اإلحصائي  بالعمل 
وفي هذا اإلطار تم بناء شراكة استراتيجية مع عدد )9( منظمات دولية 
وإقليمية شاركت المركز في تنفيذ برنامجه لعام 2016 م باالضافة إلى 
تعزيز التنسيق والتعاون مع )14( منظمة تابعة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية .
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علــى أعتــاب عــاٍم قــادم.. نحييكــم ونحــن نســدل الســتار علــى عــام مضــى.. نراجــع بفخــر 
واعتــزاز مــا شــهدناه مــن إنجــازات وعطــاءات شــهدها المركــز ُبنيــْت علــى تخطيــط وعمــل وفــق 

دة. اســتراتيجيات ُمحــدَّ

مــا يربــو علــى ثــالث ســنوات ماضيــة والمركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــدًء مــن  ــه بمهنيــة واقتــدار، ب ــه الفاعلــة، وقــد أنجــز مــا ُكلــف ب ــه يمــارس إدارت العربيــة بأعضائ

وضــع األهــداف، ومتابعــة خطــط العمــل، واتخــاذ قــرارات ســاهمت فــي اإلنجــاز.
ســنوات المركــز فــي عمــر المنظمــات قليلــة، ولكنهــا بلغــة اإلنجــازات تفوقــت علــى نفســها، 

ــه بيــُت خبــرة معتمــد فــي المجــال اإلحصائــي.    ــة أن غــدا المركــز بكفاءات وال غراب

ــاء  ــدول األعض ــر لل ــم التقدي ــكر وعظي ــات الش ــدم بباق ــام إال أن نتق ــذا المق ــي ه ــعنا ف وال يس
علــى حثيــث اهتمامهــم وعنايتهــم بهــذا الصــرح الخليجــي، ونخــص بوافــر الشــكر قــادة 
ــا بــدوره ودور األجهــزة اإلحصائيــة  مجلــس دول التعــاون الذيــن أولــو ثقتهــم فــي المركــز إيماًن
، والشــكر موصــول لألمانــة العامــة  التنميــة فــي شــتى مجاالتهــا  بــدول المجلــس بدعــم 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى كل مــا قدمتــه مــن اهتمــام ودعــم لقيــام 
المركــز بمهامــه ، وجزيــل الشــكر لســلطنة عمــان الحتضانهــا مقــر المركــز، والتــي كانــت ومــا 

ــة. ــالته الخليجي ــا لرس ــه ،إنجاح ــا يلزم ــر م ــي توفي ــباقة ف ــت س زال

ختامــا.. إنَّ قيــادة مجلــس اإلدارة ألعمــال المركــز ومــا تحقــق مــن إنجــازات ســيكون دافًعــا 
لمواصلــة العطــاء واســتمرار التميــز، فاألمــل يحدونــا فــي تحقيــق إنجــازات أعظــم، مستشــرفين 

ــإذن اهلل. مســتقبل زاهــر ومشــرق للمركــز ب

كلمة 
رئيس 

مجلس 
اإلدارة

الدكتور / فهدبن سليمان التخيفي
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فــي جميــع دول  وبــارزا  إحصائيــا مكثفــا  الماضيــة نشــاطا  القليلــة  الســنوات  » شــهدت 
المجلــس. هــذا النشــاط هــو انعــكاس الهتمــام القيــادات الخليجيــة بالرقــم االحصائــي وتزايــد 
أهميتــه نحــو قــرارات مبنيــة علــى البراهيــن واألدلــة. كمــا أن الرقــم اإلحصائــي أصبــح يحمــل 
أهميــة متزايــدة فــي متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات واالســتراتيجيات الخليجيــة وتوفيــر كل مــا هــو 
ممكــن لدعمهــا وتمكينهــا مــن خــالل مــا يعــرض مــن إنجــازات للجــان الوزاريــة المختصــة ». 

و شــهد العــام 2016م - اســتمرارا للجهــود التــي بــدأت منــذ إنشــاء المركــز- توحيــد وتنســيق 
العمــل الخليجــي المشــترك، وأيضــا اســتمرارا فــي تقديــم الدعــم الفنــي للــدول األعضــاء مــن 
ــوق. وأصبــح المركــز شــريك اســتراتيجي لألجهــزة اإلحصائيــة  قبــل المركــز كبيــت خبــرة موث

فــي الــدول األعضــاء. 

ــإذن اهلل خــالل عــام 2017م إلــى تركيــز الجهــود فــي توفيــر اإلحصــاءات  وسيســعى المركــز ب
المرتبطــة بالقضايــا التــي تخــص مجلــس التعــاون كإحصــاءات الســوق الخليجيــة المشــتركة، 
واإلتحــاد الجمركــي، وغيرهــا مــن المواضيــع، وبهــذا يتحــول المركــز الــى ملبــي للطلــب مــن 
البيانــات بمــا يتناســب مــع المواضيــع الضروريــة التــي تهــم دول المجلــس. وسيســتمر أيضــا 
فــي تنفيــذ برنامجــه المكثــف لتنفيــذ االســتراتيجية اإلحصائيــة لــدول المجلــس المعتمــدة مــن 

قبــل المجلــس الــوزاري لــدول المجلــس .

ــر لمحــة عــن األنشــطة التــي قــام بهــا المركــز خــالل العــام 2016م فــي  يتضمــن هــذا التقري
شــتى المجــاالت اإلحصائيــة. وإننــا إذ نســتعرض هــذه اإلنجــازات ال بــد مــن تقديــم آيــات الشــكر 
والعرفــان إلــى الــدول األعضــاء لدعمهــا المســتمر ألعمــال وأنشــطة المركــز. كمــا ال يفوتنــي 
تقديــم الشــكر والتقديــر لمنتســبي المركــز كافــة نظيــر الجهــد والمثابــرة التــي بذلــت مــن 
ــة  ــا لخدم ــا جميع ــبحانه أن يوفقن ــائال اهلل س ــز، س ــج المرك ــط وبرام ــذ خط ــي تنفي ــم ف قبله
ــادة دول المجلــس  ــة والســمو ق ــادة الحكيمــة ألصحــاب الجالل دول المجلــس تحــت ظــل القي

حفظهــم اهلل« .
واهلل ولي التوفيق.

كلمة 
المدير 

العام

صابر بن سعيد الحربي
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إلى  المركز  أعده  الذي  التنبؤ  نموذج  “يشير 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تحسن 
2017م  عام  في  التعاون   مجلس  لكتلة  الثابتة 
المستهلكين” أسعار  في  طفيف  ارتفاع  مع 

الدكتور  المختار  بن سيف العبري
استشاري في اإلحصاء االقتصادي 
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األهداف االستراتيجية 

للمركز االحصائي لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية
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تم تحديد األهداف االستراتيجية المتكاملة للمركز وهي كالتالي:

التعاون  ● مجلس  لدول  والمؤسسية  اإلحصائية  القدرات  وتعزيز  بناء 
وعلى  خصوصًا،  المجلس  دول  على  اإلحصائية  المتطلبات  لمواكبة 

المستوى الدولي عمومًا. 
تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات اإلحصائية بشكل مستدام. ●
 إبراز إقليم دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد. ●
تطوير وتوسيع وتسويق النشر اإلحصائي.  ●
والمركز  ● الوطنية  اإلحصائية  المراكز  بين  مشتركة  عمل  برامج  بناء 

اإلحصائي الخليجي.

األهداف االستراتيجية للمركز

توحيد االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات  ●
البرامج اإلحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية.

الفعلي  ● االستخدام  وتعزيز  اإلحصائي،  الوعي  ورفع  إحصائية  ثقافة  بناء 
ورسم  القرار  صنع  في  اإلحصائية  والمعلومات  للبيانات  والصحيح 

السياسات في دول مجلس التعاون.
ضمان أن يكون لمنطقة دول مجلس التعاون حضور ومشاركة فعالة في  ●

التنمية اإلحصائية الدولية.
ضمان استدامة المركز اإلحصائي الخليجي كمؤسسة مهنية في النظام  ●

اإلحصائي لدول المجلس.

 كما تم تحديد المحاور الخمسة التالية سعيًا إلى تحقيق األهداف االستراتيجية 
الُمَبينة في الجدول :       
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جدول رقم )1(
المحاور المعتمدة لتحقيق األهداف االستراتيجية

التفاصيلالمحورم

األول

التجميع والتحليل 
والنشر المنتظم 

للبيانات 
والمعلومات 

اإلحصائية.

يتم التجميع والتحليل والنشر المنتظم للبيانات والمعلومات اإلحصائية )السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية وغيرها( 
والمجتمع  والدولية  والعربية  اإلقليمية  والمنظمات  والمخططين  والباحثين  السياسات  وراسمي  القرار  صانعي  تهم  التي 
الخليجي، من خالل جداول نقل البيانات والبيانات الوصفية التي يعدها المركز الخليجي ويتم االتفاق عليها مع المراكز اإلحصائية 
الوطنية. ويتم تجميع اإلحصاءات على مستوى تكتل مجلس التعاون الخليجي ما أمكن ذلك، كما يتم اعتماد سياسات وإجراءات 
نشر البيانات، وإنتاج النشرات بمواضيع مختلفة حول مجلس التعاون، واستخدام أفضل الممارسات لتجميع ونشر اإلحصاءات.

الثاني

تطوير وموائمة 
وتناسق العمل 

اإلحصائي، 
واستخدام 

أحدث المعايير، 
وتعزيز التعاون 

والتنسيق.

يتم تطوير العمل اإلحصائي في دول مجلس التعاون مع تحقيق موائمته وتناسقه، من خالل السعي لتوحيد المفاهيم والمنهجيات 
التعاون على  وتعزيز  ودوليًا،  المعتمدة خليجيًا  والتصانيف  المعايير  أحدث  واستخدام  اإلحصائية،  للعمليات  الزمني  واإلسناد 
المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي. كما يتم تعزيز التعاون على المستوى الخليجي من خالل عمل المركز اإلحصائي 
على ضمان استكمال أعمال اللجان وفرق العمل القائمة، واستحداث فرق عمل ولجان جديدة تحتمها المرحلة الحالية والقادمة من 
العمل، وذلك لضمان متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية من جهة، واستمرار تقديم الدعم الفني المطلوب للدول من جهة أخرى.

تعزيز وتطوير الثالث
القدرات اإلحصائية.

يتم بناء وتعزيز القدرات اإلحصائية لدول مجلس التعاون، من خالل تقديم المركز اإلحصائي الخليجي كافة أشكال الدعم الفني 
والتدريب المطلوب لألجهزة اإلحصائية الوطنية، وكذلك دعم تشكيل فرق العمل الوطنية مع الجهات المصدرية في الدول بما 

يخدم تنفيذ الخطة االستراتيجية المشتركة.

األعمال المؤسسية الرابع
الشاملة.

يشمل المحور السعي لتوحيد االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية في دول المجلس، وبناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي اإلحصائي، 
المجلس،  لدول  اإلحصائية  المؤسسية  القدرات  وتعزيز  وبناء  اإلحصائي،  والتسويق  البيانات  مستخدمي  مع  العالقات  وتعزيز 

وتحقيق الحضور الفعال في التنمية اإلحصائية الدولية واإلقليمية، وضمان استدامة المركز اإلحصائي الخليجي.

البرامج الداعمة الخامس
والمساندة.

وتقنيات  والمالية  البشرية  الموارد  كفاءة  وزيادة  توفير  خالل  من  المطلوب  النحو  على  األعمال  سير  لضمان  المركز  يسعى 
المعلومات واالتصاالت، بحيث يتم تنفيذ المشاريع والبرامج بما يحقق األهداف االستراتيجية المرسومة.
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المحاور  حسب  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  المركز  ويسعى 
الواردة أعاله مع التركيز على المجاالت اإلحصائية التالية:

11 الحسابات القومية..
21 اإلحصاءات النقدية والمالية وميزان المدفوعات..
31 إحصاءات األرقام القياسية لألسعار والمؤشرات قصيرة المدى..
41  إحصاءات التجارة الخارجية..
51  إحصاءات العمل..
61  إحصاءات الطاقة وإحصاءات البيئة..
71 مؤشرات التنمية والتقدم واالستدامة..
81 التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م..
91 تعزيز استخدام البيانات اإلدارية لألغراض اإلحصائية..

11.  المعايير والتصانيف والمنهجيات وجودة البيانات.

12. التجميع المستمر للبيانات وتحليل ونشر اإلحصاءات.
13. إحصاءات السياحة .

العمل  بكافة  يعنى  شامل  برنامج  بتنفيذ  المركز  يقوم  كما 
اإلحصائي المشترك، وهو على النحو التالي:

 األعمال المؤسسية الشاملة.  ●

وأخيرًا، ولضمان سير العمل على النحو المطلوب وبلوغ األهداف 

والمساندة  الداعمة  البرامج  بتنفيذ  المركز  يقوم  المرسومة، 

الداخلية التالية: 

أ- تقنيات المعلومات واالتصاالت.

ب- الموارد البشرية.

ت- األعمال المالية واإلدارية.
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جدول رقم )2( 
العالقة بين األهداف االستراتيجية والمحاور والمشاريع والبرامج

المحاورم
األهداف االستراتيجية الداخلة 

ضمن المحور
المشاريع والبرامج المساهمة في تحقيق األهداف

األول
التجميع والتحليل والنشر المنتظم للبيانات 

والمعلومات اإلحصائية.
الهدف 1.

1 المشاريع من 01 إلى 08	
1 المشروع 11 	
1 المشروع  13.	

الثاني
تطوير وموائمة وتناسق العمل اإلحصائي، واستخدام 

أحدث المعايير، وتعزيز التعاون والتنسيق.
الهدفان 1 و2.

1 المشاريع من 01 إلى 10 والمشروع 13.	
1 البرنامج  12.	

بناء وتعزيز القدرات اإلحصائية.الثالث
الهدف 3 بشكل أساسي، مع أن 

المحور يخدم كافة األهداف.
1 المشاريع من 01 إلى 11 والمشروع 13.	
1 البرنامج 12.	

1األهداف من 4 إلى 9.األعمال المؤسسية الشاملة.الرابع البرنامج 12.	

1كافة األهداف.البرامج الداعمة والمساندة.الخامس البرامج أ، ب، ت.	

ويلخص الجدول التالي العالقة بين األهداف االستراتيجية والمحاور والمشاريع والبرامج المبينة أعاله:
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الحوكمة والسياسات
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حيث  ● 2016م،  عام  في  اجتماعات   4 المركز  إدارة  مجلس  عقد 

تمت مناقشة العديد من القضايا واتخاذ القرارات المهمة، بما 

في ذلك اعتماد برنامج عمل المركز لعامي 2017م و2018م، 

واعتماد عدد من السياسات المهمة .

وفيما يتعلق بالحوكمة الداخلية للمركز، فقد باشرت اللجان  ●

الداخلية أعمالها وعقدت اجتماعات دورية وفقًا الختصاصاتها. 

اجتماعات(،   3( البشرية  الموارد  لجنة  اللجان  هذه  وتشمل 

واللجنة  اجتماعات(،   7( المناقصات  ولجنة   ،)2( النشر  ولجنة 

التوجيهية ألمن المعلومات )3 اجتماعات(، ولجنة االحتياجات 

التدريبية )5 اجتماعات(، و لجنة المشتريات )9 اجتماعات(.

أوال: الحوكمة

وخارطة  للمركز  اإلحصائية  االستراتيجية  الخطة  بالرياض،  2015م  15 سبتمبر  بتاريخ  المنعقدة   )136( رقم  دورته  الموقر في  الوزاري  المجلس  أقر 

الطريق 2015 - 2020م، وقام المركز بإبالغ الدول األعضاء بذلك.
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سياسة ألية التصعيدسياسة أمـن المعلومـاتسياسة النشر  اإلطار االجرائي في مجال التحليل اإلحصائي 
ألهم الظواهر االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

في دول مجلس التعاون

سياسة إدارة التغيير السياسة الخضراء

ثانيا: السياسات

من أجل وضع قواعد مؤسسية صلبة، وإضافًة إلى ما تم إنجازه في عام 2014م، قام المركز بإنجاز السياسات التالية:
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2016م  

مؤشرات األداء الرئيسة
 للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي

-  التجميع والتحليل والنشر المنتظم للبيانات والمعلومات اإلحصائية.

-  تطوير وموائمة وتناسق العمل اإلحصائي.

-  بناء وتعزيز القدرات اإلحصائية والمؤسسية.

-  األعمال المؤسسية الشاملة.

-  البرامج الداعمة والمساندة.

يتم استعراضها حسب المحاور الخمس  التالية:  
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نظــرا ألهميــة موائمــة إصــدارات المركــز مــع الخطــط والسياســات العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بــدأ المركــز فــي مراجعــة شــاملة 
ــم مــع  ــل اإلصــدارات بشــكل جوهــري لتتالئ ــز  تعدي لسياســة النشــر المتبعــة. وسيســتكمل هــذه العمــل خــالل العــام 2017م حيــث ســيتم التركي
متطلبــات المســتخدمين. كمــا تــم خــالل العــام   تحديــث بيانــات المركــز فــي بوابــة البيانــات بالموقــع اإللكترونــي وإضافــة بيانــات ألنشــطة أخــرى مثــل 

)بيانــات الســكان، بيانــات التجــارة الخارجيــة(.

3 - قام المركز بإصدار عدد من النشرات اإلحصائية خالل عام 
      2016م وهي كالتالي:

الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج  ●
العربية 2014م.

التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين  ●
الشعبية  2014م. )نسخة إلكترونية(

وجمهورية  ● التعاون  مجلس  دول  بين  التجاري  التبادل 
الهند.2015م )نسخة إلكترونية(

1 -  قام المركز اإلحصائي الخليجي بإعداد دليل جداول نقل 
      البيانات لكافة المجاالت ذات األولوية وإرسالها للدول األعضاء، 

     بحيث يتلقى المركز البيانات بشكل منتظم من قبل دول 
     المجلس في تلك المجاالت المحددة. 

2 - تمت إضافة قاعدتي بيانات )السكان والتجارة الخارجية( إلى 
      القواعد الست السابقة في بوابة البيانات اإللكترونية الخاصة 

     بالمركز وجاري العمل على إضافة قواعد بيانات أخرى. 
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األمريكية.  ● المتحدة  والواليات  التعاون  مجلس  دول  بين  التجاري  التبادل 
2015م )نسخة إلكترونية( 

دول مجلس التعاون في أرقام-التجارة الخارجية 2014م. ●
لمحة إحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م. ●
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج  ●

العربية في 2015م.
اإلحصاءات النقدية والمالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م. ●
الكتاب اإلحصائي السنوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م. ●
اإلحصاءات الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م. ●
دول مجلس التعاون في أرقام-التجارة الخارجية 2015م. ●
الحسابات القومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م. ●
إحصاءات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م ●
اإلحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010-2014م. ●
الثاني  ● العدد  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  التنمية  مؤشرات 

ديسمبر 2016م.
نافذة حول اإلحصاءات الخليجية 2015م . ●
نشرة المعلومات اإلحصائية )العدد األول- ربع سنوية 2016م( . ●
مالمح سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2011 - 2014م. ●
إحصاءات التجارة الخارجية بدول مجلس التعاون النشرة السنوية 2014م.  ●

)نسخة إلكترونية(
تقرير إحصاءات التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون 2015م. )نسخة  ●

إلكترونية باللغة اإلنجليزية(
أطلس إحصاءات التجارة الخارجية 2014م. ●
آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 - 2017م. )نسخة  ●

إلكترونية(
الخليج  ● لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  إصدارات  دليل 

العربية 2015م. 

كما توجد بعض النشرات قيد التصميم والطباعة وهي كالتالي: ●
نشرة المعلومات اإلحصائية )العدد الثاني- ربع سنوية 2016(. ●
لمحة إحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015م. ●
نشرة إحصاءات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م ●
نشرة إحصاءات الزواج والطالق في دول مجلس التعاون لدول الخليج  ●

العربية 2010 - 2015م.

4 -  أصدر المركز ألول مرة تقريرا استشرافيا عن التوقعات االقتصادية 
       المستقبلية لدول المجلس وذلك من خالل النموذج االقتصادي الذي 

       طوره المركز. 
5 - ويتم توزيع إصدارات المركز على الجهات المختصة بدول المجلس. كما 

      يمكن الحصول على هذه اإلصدارات مجانا لمختلف المستخدمين من 
      خالل التواصل مع القسم المختص بالمركز.
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تطوير وموائمة وتناسق العمل اإلحصائي:

تم تحديد الجدول الزمني لتحقيق موائمة وتناسق العمل اإلحصائي واستخدام أحدث المعايير والتصانيف في المجاالت ذات األولوية في دول مجلس 
التعاون بحيث يتحقق ذلك بشكل تدريجي خالل الفترة من 2017م إلى 2020م -حسب المجال. وبطبيعة الحال، هناك جهود مكثفة جارية حسب 

برنامج عمل المركز، 

مذكرات تفسيرية بشأن اإلحصاءات النقدية والمالية. ●
نموذج استبيان المسح المنسق لالستثمار األجنبي في دول  ●

مجلس التعاون.
مجلس  ● دول  في  األجنبي  لالستثمار  المنسق  المسح  دليل 

التعاون.
األجنبي  ● لالستثمار  المنسق  الربعي  المسح  استبيان  نموذج 

في دول مجلس التعاون.

2 - مؤشرات أداء تطوير وموائمة وتناسق العمل اإلحصائي

أوال: األدلة والمنهجيات واالستمارات الفنية:
األدلة  شملت  فنية  وثيقة   )50( قرابة  بإعداد  المركز  قام 
بدأ  أو  استكملت   )25( عدد  منها  واالستمارات،  والمنهجيات 
الجدول  في  مبين  هو  كما  2016م،  العام  في  عليها  العمل 

التالي:  



ي
صائ

أداء المركز اإلح
س التعاون لدول الخليج العربية

لدول مجل
سنوي

التقرير ال
2016 م

33

2013م  ● للعام  قطر  في  األجنبي  االستثمار  مسح  نتائج  جداول  أبرز 
والعام 2014م.

استمارة مسح ما قبل ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات التجارة  ●
بالتعاون  الخليجي  المركز اإلحصائي  التي عقدها  الدولية للبضائع 

مع شعبة 
 اإلحصاء باألمم المتحدة، في مسقط، في فبراير 2016م.  ●
االقتصادية  ● اإلحصاءات  للبضائع مع  الدولية  التجارة  روابط إحصاءات 

األخرى.
استبيان إطار تقييم جودة بيانات التجارة الخارجية للسلع في دول  ●

مجلس التعاون.
نموذج استبيان إطار تقييم جودة بيانات التجارة الخارجية للسلع في  ●

إلى  باإلضافة  األمثلة،  ببعض  استيفاءه   تم  التعاون،  مجلس  دول 
بعض التوضيحات.

مذكرات تفسيرية بشأن إحصاءات التجارة الخارجية. ●
الدليل التوجيهي لمسح القوى العاملة السنوي الموحد 2017م في  ●

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  )يجري العمل(.
الدول  ● إحدى  )في  2017م  الربعي  العاملة  القوى  مسح  استمارة 

األعضاء( )يجري العمل(.
دليل تعليمات مسح القوى العاملة الربعي 2017م )في إحدى الدول  ●

األعضاء( )يجري العمل(.
دليل قواعد االتساق والتدقيق لمسح القوى العاملة الربعي 2017م  ●

)في إحدى الدول األعضاء( )يجري العمل(.
دليل تصنيف األفراد حسب العالقة بقوة العمل لمسح القوى العاملة  ●

الربعي 2017م )المملكة العربية  السعودية( )يجري العمل(.
دليل تخطيط وتحضير تعداد سجلي في دول مجلس التعاون لدول  ●

الخليج العربية )يجري العمل(. 

“ 23  إصدار في عام 2016م.... مستمرون في 
نشر المعرفة اإلحصائية المعتمدة”

سعاد سعيد ناصر االزكي
رئيسة قسم جمع و إتاحة البيانات

استمارة تقييم الوضع الحالي لسجل األعمال اإلحصائي )مسودة(. ●
األعمال  ● لسجل  إحصائية  بيانات  قاعدة  إلنشاء  المرجعية  الشروط 

والمنشآت. 
مسودة إطار ضمان جودة البيانات اإلحصائية لدول مجلس التعاون  ●

لدول الخليج العربية.
القائمة المرجعية للمبادئ التوجيهية لضمان الجودة. ●
دول  ● الجودة إلحصاءات  تقارير  بإعداد  المتعلقة  والتوصيات  الهيكل 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دليل المسح المنسق لالستهالك النهائي للطاقة، والمياه، والنفايات  ●

)يجري العمل(.
دليل إحصاءات المياه، بالتعاون مع مملكة البحرين )يجري العمل(. ●
دليل إحصاءات النفايات. ●
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ثانيا: اجتماعات اللجان وفرق العمل   

نظم المركز عدد )21( اجتماعًا للجان وفرق العمل على مستوى دول المجلس أثمرت عن جملة من التوصيات التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها من قبل 
ممثلي الدول األعضاء. وهذه االجتماعات هي كما يلي: 

االجتماع الثالث لفريق عمل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية. ●
االجتماع الثاني لفريق عمل إحصاءات الطاقة. ●
االجتماع الثالث لفريق عمل األرقام القياسية والمؤشرات قصيرة المدى. ●

االجتماع الثاني لفريق عمل السجالت اإلدارية. ●
االجتماع الثاني لفريق عمل إحصاءات البيئة. ●
االجتماع الثاني لفريق عمل إحصاءات التجارة الخارجية. ●
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االجتماع الرابع للجنة التعداد التسجيلي الموحد 2020م. ●
االجتماع الثالث لفريق عمل إحصاءات العمل. ●
االجتماع الرابع للجنة الدائمة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية. ●
االجتماع الثاني للجنة الدائمة لمؤشرات التنمية والتقدم االستدامة. ●
االجتماع الثاني للجنة مدراء ومسؤولي تقنية المعلومات. ●
االجتماع األول لفريق عمل التصانيف. ●
االجتماع الثالث للجنة الحسابات القومية. ●
االجتماع الثالث للجنة الدائمة لإلحصاءات االقتصادية. ●

االجتماع الثالث للجنة الدائمة لمؤشرات التنمية والتقدم واالستدامة. ●
االجتماع الخامس لفريق عمل إحصاءات العمل. ●
االجتماع الخامس للجنة التعداد التسجيلي 2020م. ●
االجتماع الثاني لفريق عمل إحصاءات االستثمار األجنبي. ●
االجتماع األول للجنة الدائمة لالستراتيجيات والتخطيط والتميز المؤسسي. ●
االجتماع الخامس للجنة الدائمة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية. ●
االجتماع الثالث للجنة الدائمة لمدراء ومسؤولي تقنية المعلومات. ●
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3 - مؤشرات أداء بناء القدرات اإلحصائية والمؤسسية

تشمل الجهود الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرات اإلحصائية لدول 

وتشمل  األولوية،  ذات  اإلحصائية  المجاالت  في  التعاون  مجلس 

األنشطة التالية::

الدعم الفني المباشر للدول من خالل مهام عمل يقوم بها  ●

خبراء المركز   أو استشاريون يتعاقدون معهم.

التدريب من خالل ورش عمل ودورات تدريبية وطنية وإقليمية. ●

أواًل: الدعم الفني للدول األعضاء: 

الدعم  بتقديم  2016م  العام  خالل  المركز  قام  النطاق،  هذا  في 

االعضاء وذلك من خالل عدد  )6( من دول  المباشر  لعدد  الفني 

)47( مهمة عمل بما يعادل أكثر من )662( خبير/ يوم في المجاالت 

التالية:
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إحصاءات العمل. ●
للخطة  ● الوطنية  التنفيذ  خطط  إعداد  عملية  استكمال 

االستراتيجية.
إمارة  ● في  اإلحصائي  للمركز  استراتيجية  لوضع  استشارة 

الفجيرة.
التقنيات اإلحصائية في مؤشرات األسعــــار. ●
تقييم الوضع الحالي للسجالت. ●
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء. ●
حساب تقديرات احصاءات العمل على المستوى االتحادي في  ●

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ورشة العمل الوطنية حول التعداد التسجيلي الموحد 2020م. ●
الحسابات القومية الربعية. ●
التصانيف الصناعية. ●
الوضع الراهن لمؤشرات التنمية. ●
إحصاءات المياه. ●
إعداد تقرير مملكة البحرين األول ألهداف التنمية المستدامة. ●
ورشة عمل وطنية إلعداد ميزان الطاقة في مملكة البحرين. ●
تطوير منتجات األعمال اإلحصائية للبيئة والطاقة.  ●
.الوضع الراهن لمؤشرات التنمية. ●
إحصاءات معدالت األجور. ●
إحصاءات العقارات. ●
االستثمار األجنبي. ●
التعداد التسجيلي.  ●
تقييم تصميم عينة مسح القوى العاملة المنسق الربعي . ●

تصميم وتقدير حجم العينة لمسح القوى العاملة الربعي.  ●
لإلحصاء  ● العامة  الهيئة  لصالح  الجغرافية  المعلومات  نظم 

بالمملكة العربية السعودية.
التجهيز لمسحي الطاقة المنزلي والبيئة االقتصادي.  ●
العقارات   ● إحصاءات  مجال  في  فني  ودعم  استشارية  خدمات 

لصالح الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.
وسبل  ● الحالي  )الوضع  للمؤسسات  اإلحصائي  السجل 

التطوير(.
تصميم العينات. ●
أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030. ●
تحليل بيانات المسح األسري الشامل. ●
التعداد التسجيلي. ●
مؤشر أسعار العقارات. ●
مسح االستثمار األجنبي.  ●
التنموي  ● التخطيط  لوزارة  اإلحصائي  األعمال  سجل  إنشاء 

واإلحصاء في دولة قطر.
المراجعة النهائية لبيانات المسح الصناعي. ●
إحصاءات أسعار العقارات. ●
الحسابات القومية الربعية. ●
بيانات  ● ومراجعة  والبيئة(  )للطاقة  الوطني  العمل  فرق  لقاء 

نشرة البيئة. 
العمل  ● فرق  مع  ولقاء  النشرة  ومراجعة  البيانات  تدقيق 

إلحصاءات الطاقة.



ي
صائ

أداء المركز اإلح
س التعاون لدول الخليج العربية

لدول مجل
سنوي

التقرير ال
2016 م

38

ثانيًا: الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي نظمها المركز:

المستخدمة  الفنية  للمعايير  والتوحيد  التواصل  الورشة  هذه  وتعزز 
من قبل منتجي البيانات. وتركز ورشة العمل على اإلطار المتفق عليه 
في فريق عمل إحصاءات البيئة خاصة جداول نقل البيانات المقترحة 

واألدلة المعيارية إلحصاءات النفايات الدولية. 

حضر هذه الورشة عدد )30( مسئوالً من الدول األعضاء يمثلون األجهزة 
دول  في  بالبيئة  المختصة  والشركات  البيئة،  ووزارات  اإلحصائية، 

مجلس التعاون وذلك حسب الجدول التالي:

1. ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات البيئة )إحصاءات النفايات(، 31 
يناير - 2 فبراير 2016م، الدوحة، دولة قطــر:

نظم المركز اإلحصائي بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
والتي  البيئة  إحصاءات  حول  اإلقليمية  العمل  ورشة  قطر  دولة  في 
النفايات  )إنتاج  النفايات  لقطاع  الفرعية  اإلحصاءات  إعداد  إلى  تهدف 
الخ(،  البلدية،  النفايات  إدارة  الخطرة،  النفايات  إدارة  المصدر،  حسب 
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جدول رقم )1(
عدد المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 )31 يناير - 2 فبراير 2016م، الدوحة، دولة قطــر(

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
21301201230المشاركين

* المجلس األعلى للبيئة في مملكة البحرين
* وزارة البيئة في سلطنة عمان

* الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة في سلطنة عمان
* وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر

* شركة قطر لألسمدة الكيماوية في دولة قطر
* وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر

* وزارة البيئة في دولة قطر
* الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت

2- ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 
فبراير   10-7 المتحدة،  األمم  في  اإلحصاء  شعبة  مع  بالتعاون 

2016م، مسقط، سلطنة عمان:

يتمثل الهدف العام من هذه الورشة في:
الدولية  ● التجارة  إحصاءات  تجميع  على  المشاركين  تدريب 

.)IMTS 2010 للبضائع )مفاهيم وتعريفات
الدولية  ● التجارة  إحصاءات  تجميع  في  الدول  ممارسات  تبادل 

للبضائع.

الدولية  ● التجارة  إحصاءات  البيانات وتقييمها على  إطار جودة 
للبضائع.

مجلس  ● بدول  الوطنية  الجمارك  إدارة  مع  وثيق  تعاون  إقامة 
اإلحصائية  االحتياجات  تلبية  فهم  وضمان  الخليجي  التعاون 
إحداث  عند  االعتبار  بعين  وأخذها  الجمارك  موظفي  قبل  من 
الجمركية( وتستهدف  )اإلجراءات  الجمارك  بيئات  تغييرات في 
 )IMTS2010( بتنفيذ  المتعلقة  والعملية  النظرية  القضايا 
إحصاءات  ونشر  وتجميع   )IMTS-CM( التجميعي  والدليل 

التجارة الخارجية موثوقة وشاملة ومنسقة.
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* الجمارك العمانية 
* الجمارك السعودية

* الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر

جدول رقم )2(
عدد المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية  للبضائع بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة

 )7-10 فبراير 2016م، مسقط، سلطنة عمان(

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
214111919المشاركين

حضر هذه الورشة عدد )19( مشاركًا حسب الجدول أدناه:
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واإلجراءات  المفاهيم  توحيد  حول  اإلقليمية  العمل  -ورشة   3
والمنهجيات المطبقة في دول مجلس التعاون إلعداد المؤشرات 

الصحية وإدخال مؤشرات التنمية المستدامة )2016-2030(
 14 - 15 فبراير 2016م، مسقط، سلطنة عمـان:

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  نظم 
العربية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في 
دول مجلس التعاون هذه الدورة، وهدفت الحصول على المعرفة 
العملية المتعلقة بجمع البيانات من مصادرها الموثوقة وكيفية 
القرار  لمتخذي  المناسب  الوقت  في  وإتاحتها  المؤشرات  إعداد 
الصحية  الرعاية  بخدمات  االرتقاء  أجل  من  السياسات  وراسمي 
الورشة  التنموية لدول المجلس. حضر هذه  كأحد محاور الخطط 

عدد )22( مشاركًا حسب الجدول أدناه:

جدول رقم )3(
عدد المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية حول توحيد المفاهيم واإلجراءات والمنهجيات المطبقة في دول مجلس التعاون
 إلعداد المؤشرات الصحية وإدخال مؤشرات التنمية المستدامة )2016-2030( )14-15 فبراير 2016م، مسقط، سلطنة عمـان(

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
0122101622المشاركين

* المجلس األعلى للصحة في دولة قطر
* وزارة الصحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

* مركز اإلحصاء واألبحاث في دولة اإلمارات العربية المتحدة
* وزارة الصحة في مملكة البحرين

“ قمنا بتعزيز البيئة التفاعلية بين المركز 
والدول األعضاء بعقد ما نسبته

 65 % من اجتماعات اللجان وفرق العمل عن 
بعد باستخدام أفضل التقنيات “

حصة إبراهيم الجناحي 
مستشارة

* وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
* المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون 

* المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط
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االستخدام  )مسوح  الطاقة  إحصاءات  في  اإلقليمية  العمل  -ورشة   4

العربية  المملكة  الرياض،  مارس2016م    22  -  20 للطاقة(  النهائي 
السعودية:

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  نظم 
هذه الورشة والتي تمثلت أهدافها فيما يلي:

تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام 
اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرح الروابط 

من  المستخدمين  متطلبات  ومناقشة  الطاقة  بيانات  مجموعة  بين 
أجل تحسين البيانات ونشرها، كما هدفت إلى تعزيز وتبادل المعرفة 
الدولية  المعايير  تعزز  كما  الطاقة   إحصاءات  منتجي  بين  والتعاون 
الجديدة إلحصاءات الطاقة التي جاءت بها التوصيات الدولية إلحصاءات 
الذي  األمر  للقطاع،  الرئيسية  البيانات  بين مجموعات  الروابط  الطاقة 
يتطلب تعزيز التعاون في إيطار النظم اإلحصائية الوطنية والمتمثلة 

في األجهزة اإلحصائية الوطنية واإلدارات الوزارية المختصة .

حضر هذه الورشة عدد )18( مشاركًا حسب الجدول التالي:
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جدول رقم )4(
عدد المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات الطاقة )مسوح االستخدام النهائي للطاقة( 

)20 - 22 مارس2016م الرياض، المملكة العربية السعودية(

مجال  في  االستراتيجي  التخطيط  في  اإلقليمية  التدريبية  -الدورة   5

اإلحصاء 27 - 29 مارس 2016م، مسقط، سلطنة عمان:

نظم المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه 
التخطيط  المشاركين في مجال  التدريبية بهدف تعزيز قدرات  الدورة 
اإلحصاء وباألخص في تصميم وتنفيذ ورصد  االستراتيجي في مجال 
الدورة  وسعت  اإلحصاء.  لتطوير  الوطنية  االستراتيجيات  وتقييم 
بشكل محدد إلى زيادة معرفة المشاركين بصورة ملموسة وعملية 

 وزارة الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
* الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين

* مركز الملك عبد اهلل للبحوث والدراسات البترولية في المملكة العربية السعودية

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
117010818المشاركين

بالمهام األساسية التالية:

وتنظيم  ● اإلحصاء،  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  أهمية  إبراز 
مسارها.

إعداد ا الستراتيجيات وخطط العمل المصاحبة لها. ●
وضع نظام للرصد والتقييم. ●
إعداد تقارير عن تنفيذ االستراتيجية واإلنجازات. ●

* أرامكو السعودية
* الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية

* وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر
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منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
311412416المشاركين

* الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في سلطنة عمان 

* وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان

جدول رقم )5(
عدد المشاركين في الدورة التدريبية اإلقليمية في التخطيط االستراتيجي في مجال اإلحصاء 

)27 - 29 مارس 2016م، مسقط، سلطنة عمان(

حضر هذه الدورة التدريبية عدد )16( مشاركًا من الدول حسب الجدول أدناه:

* شرطة عمان السلطانية في سلطنة عمان

* ديوان البالط السلطاني في سلطنة عمان
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منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة

المجموعأخرى*

عدد 
313062015المشاركين

“بيت اإلحصاء الخليجي : طموحنا ليس لُه 
حدود .. سوف نسعى دوما إلى خلق معايير 

استثنائية لمفهوم االستضافة “  

خالد بن مسلم الدروشي 
رئيس قسم المراسم

الدورة التدريبية اإلقليمية في تصميم وطرق المعاينة في مسح   - 6
القوى العاملة 27 - 31  مارس 2016م، الدوحـة، دولـة قطــر: 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  نظم 
هذه الدورة باالشتراك مع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في دولة 
قطر، ويتمثل الهدف العام من هذه الدورة إلى دعم األجهزة اإلحصائية 
في دول مجلس التعاون في الوصول إلى األهداف الموضوعة لمشروع 
القدرات  كفاءة  ورفع  وتطوير  بناء  خالل  من  العمل  إحصاءات  تطوير 
مسوح  لتنفيذ  العينات  واختيار  تصميم  في  الخليجية  اإلحصائية 
القوى العاملة والمسوح األسرية. كما تتركز األهداف الرئيسية للدورة 
المسوح  عينات  تصميم  في  اإلحصائية  القدرات  وتطوير  تعزيز  في 
دول  في  خاص  بشكل  العاملة  القوى  ومسوح  عام  بشكل  األسرية 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى حساب تقديرات عينة ممثلة 
لمجتمع الدراسة وحساب األوزان والتقديرات وأيضًا حساب ونشر أخطاء 

المعاينة.
حضر هذه الورشة عدد )15( مشاركًا حسب الجدول أدناه:

جدول رقم )6(
عدد المشاركين في الدورة التدريبية حول تصميم وطرق المعاينة في مسح القوى العاملة

 )27 - 31 مارس 2016م، الدوحـة، دولـة قطــر(
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7 -ورشة العمل اإلقليمية حول سلة بيانات التعداد التسجيلي الموحد 

اإلمارات  دولة  أبوظبي،  الدولية،  والتوصيات  المعايير  وفق  2020م 

العربية المتحدة 10 - 12 أبريل 2016م:

ومدراء  المسؤولين  تزويد  في  الورشة  هذه  من  العام  الهدف  يتمثل 
لجولة  الدولية  والتوصيات  للمعايير  أساسية  بمفاهيم  التعدادت 
2020م، من أجل االتفاق على سلة بيانات موحدة لدول مجلس  تعداد 

التعاون الخليجي. كما هدفت هذه الورشة إلى:

فهم األسس المفاهيمية لتعداد المقيمين بصورة معتادة وكيفية  ●
تطبيق ذلك على دول المجلس. 

●  – التعاريف   – )المواضيع  المقترحة  البيانات  تفصيلي لسلة  فهم 
التصانيف( للتعداد التسجيلي الموحد في دول المجلس. 

تبادل األفكار والخبرات حول المواضيع الخاصة بدول المجلس.  ●

حضر هذه الورشة عدد )28( مسئوالً من الدول األعضاء يمثلون األجهزة 
اإلحصائية وذلك حسب الجدول التالي:
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جدول رقم )7(
عدد المشاركين في ورشة عمل حول سلة بيانات التعداد التسجيلي الموحد 2020م

 )أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 10 - 12 أبريل 2016م(

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

عدد 
7121121428المشاركين

* مركز اإلحصاء في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
* مركز دبي لإلحصاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة

* دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
* مركز الفجيرة لإلحصاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة

* هيئة اإلمارات للهوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
* المجلس االتحادي للتركيبة السكانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

* شرطة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

8 -ورشة العمل اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام الستعراض 

وإعداد معايير موحدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، 26 - 28 إبريل 2016م، أبوظبي،  دولة اإلمارات العربية المتحدة:

واالستخدام  العرض  جداول  عمل  ورشة  من  العام  الهدف  يتمثل 
بالمبادئ  المشاركين  تعريف  إلى  والمخرجات  المدخالت  ومصفوفة 
المدخالت  جداول  واستخدام  واالستخدام،  العرض  لجداول  األساسية 
والمخرجات في التحليل االقتصادي وكذلك األساس النظري لتحويل 

وآلية  والمخرجات  المدخالت  جداول  إلى  واالستخدام  العرض  جداول 
تجميع جداول العرض واالستخدام كسنة معيارية للحسابات القومية 
وكيفية استخدام جداول العرض واالستخدام المعيارية لتقدير وتجميع 

الحسابات القومية السنوية وربع السنوية.

يمثلون  األعضاء  الدول  من  مسؤولين   )10( عدد  الورشة  هذه  حضر 
األجهزة اإلحصائية وذلك حسب الجدول التالي:

جدول رقم )8(
عدد المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام الستعراض وإعداد معايير موحدة على مستوى دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية)أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 26 -  28 إبريل2016م(

المجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة

71110010عدد المشاركين
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المجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة

444143231عدد المشاركين

9 -ورشة عمل دعم الدول في التنفيذ الفعلي لخطط التنفيذ الوطنية، 21 - 22 سبتمبر 2016م، مسقط - سلطنة عمان:

الطريق  الخطة االستراتيجية وخارطة  القيام بها لتنفيذ  الدول  التي يتعين على  الورشة هو تحديد األنشطة واإلجراءات  العام من هذه  الهدف  يتمثل 
المعتمدة وبالتالي تحقيق األهداف اإلحصائية المشتركة.

حضر هذه الورشة عدد )31( مسؤولين من الدول األعضاء يمثلون األجهزة اإلحصائية وذلك حسب الجدول التالي:

جدول رقم )9(
ورشة عمل دعم الدول في التنفيذ الفعلي لخطط التنفيذ الوطنية )مسقط، سلطنة عمان  21 - 22  سبتمبر 2016م(
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10 - الدورة التدريبية في الناتج المحلي اإلجمالي الربعي 25 - 29 سبتمبر 
2016م، الكويت  -دولة الكويت: 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  نظم 
الكويت،  دولة  في  لإلحصاء  المركزية  اإلدارة  مع  بالتعاون  الدورة  هذه 
بتقديم صندوق النقد الدولي  ويتمثل الهدف العام من هذه الدورة إلى 
مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز حساباتها القومية ربع 
السنوية متسقة وذات جودة وشاملة ومفصلة على نحو معقول لتفي 

باحتياجات المستخدمين في الوقت المناسب. 

وقد حضر هذه الدورة عدد )19( مشاركًا حسب الجدول أدناه:

“  الدعم الفني مصدر مهم لتبادل الخبرة 
والمعرفة بين دولنا.. وسنواصل االرتقاء في 

مستوى المهنية في تقديم الدعم ليرقى 
عملنا اإلحصائي” 

دعاء سلطان 
مديرة إدارة اإلحصاءات السكانية واإلجتماعيه

منظمات وجهات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعأخرى*

112219 -22 -عدد المشاركين

جدول رقم )10(
الدورة التدريبية في الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
 )25 - 29 سبتمبر 2016م، الكويت، دولـة الكويت(

* صندوق النقد الدولي
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نظام  لتطوير  والتوصيات  المبادئ  حول  اإلقليمية  العمل  رشة   -  11

الناطقة باللغة العربية  الثالث، للبلدان  التنقيح  اإلحصاءات الحيوية 
بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 14 - 17 نوفمبر 2016، 

مسقط – سلطنة عمان:

األمم  في  اإلحصاء  شعبة  مع  بالتعاون  اإلحصائي  المركز  نظم 
المتحدة ورشة العمل هذه بالتعاون مع شركاء إقليميين، لجنة األمم 
تهدف  )التي  اإلسكوا  آسيا(  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 
الحيوية.  واإلحصاءات  المدني  التسجيل  تحسين  عملية  تسريع  إلى 

تأمين  في  أساسيًا  دورًا  الحيوية  واإلحصاءات  المدني  وللتسجيل 
للتخطيط  واإلحصاءات  التنمية،  لعملية  الالزمة  السكانية  البيانات 
الخدمات،  إلى  والوصول  الحقوق  حماية  وفي  وتقييمه،  الصحي 
العمل  ورشة  وتهدف  الهوية.  بيانات  خالل  من  الحوكمة  وتحسين 
المدني  التسجيل  والمسؤولين عن  اإلحصاء  زيادة معرفة خبراء  إلى 
تجميع  بغية  المنقحة  الدولية  والتوصيات  بالمبادئ  الحكومات  في 
على  قدراتهم  وتحسين  ونشرها؛  ومعالجتها  الحيوية  اإلحصاءات 
تحديد الثغرات والتحديات في تطبيق المعايير الدولية لتحسين نظام 

اإلحصاءات الحيوية في بالدهم.
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منظمات الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة
المجموعوجهات أخرى*

0211211623عدد المشاركين

وقد حضر هذه الدورة عدد )23( مشاركين حسب الجدول أدناه:

جدول رقم )11(
ورشة العمل اإلقليمية حول المبادئ والتوصيات لتطوير نظام اإلحصاءات الحيوية التنقيح الثالث، للبلدان الناطقة باللغة العربية 

بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة )14 - 17 نوفمبر 2016م، مسقط، سلطنة عمان(

* شعبة االحصاءات في األمم المتحدة 
* اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياء “آالسكوا”

* منظمة الصحة العالمية مكتب “االمرو”
* اليونيسيف 

12 - االجتماع الثاني وورشة العمل لفريق عمل إحصاءات االستثمار 

األجنبي 20 - 21 نوفمبر  2016 م ، المنامة – مملكة البحرين:

مسح  بتنفيذ  المتعلقة  الفنية  األمور  لمناقشة  الورشة  تهدف 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  المنسق  األجنبي  االستثمار 
المنسق  األجنبي  االستثمار  مسح  استمارة  نموذج  في  والمتمثلة 

لدول مجلس التعاون الخليجي )GCC-CFIS(، استمارة مسح البيانات 
الوصفية، دليل إعداد مسح االستثمار األجنبي المنسق لدول مجلس 
 )MNEs( الجنسيات  متعددة  الشركات  أنشطة   ، الخليجي  التعاون 
لدول  المنسق  األجنبي  االستثمار  مسح  بيانات  نقل  جداول  وكذلك 

.)GCC-CFIS( مجلس التعاون الخليجي

وقد حضر هذه الدورة عدد )17( مشاركًا حسب الجدول أدناه:

جدول رقم )12(
االجتماع الثاني وورشة العمل لفريق عمل إحصاءات االستثمار األجنبي

 20 - 21 نوفمبر 2016م، المنامة – مملكة البحرين  )14 - 17 نوفمبر 2016م، مسقط، سلطنة عمان(

المجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة

26322217عدد المشاركين
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اإلحصاء  العمل  ممارسات  ميثاق  حول  اإلقليمية  العمل  ورشة   -  13
وإطار جودة البيانات اإلحصائية 20 - 23 نوفمبر 2016م، أبوظبي- دولة 

اإلمارات العربية المتحدة:

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  نظم 
واإلحصاء في  للتنافسية  االتحادية  الهيئة  بالتعاون مع  الورشة  هذه 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
ميثاق  واعتماد  وضع  إلى  الورشة  هذه  من  العام  الهدف  ويتمثل 
التغلب  في  الخليجي  التعاون  بمجلس  اإلحصائي  العمل  ممارسات 

في  اإلحصائية  األنشطة  وتنسيق  تطوير  تواجه  التي  التحديات  على 
المنطقة، وسيكون بمثابة إطار للسياسات وأداة حشد الرؤي لتطوير 
إحصاءات منسقة في مجلس التعاون الخليجي، كما أنه يهدف لتعزيز 
االمتثال للمبادئ األساسية لألمم المتحدة لإلحصاءات في المنطقة. 
التعاون  بمجلس  اإلحصائي  العمل  ممارسات  ميثاق  سيساعد  كما 
الخليجي في إرساء األسس التي تضمن تطوير نظام متكامل يتفق 
مع المعايير الدولية. مما سيعزز من قدرته على االستجابة لمتطلبات 
مجلس  لدول  واالجتماعي  االقتصادي  والتكامل  االقتصادية  التنمية 

التعاون الخليجي.
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المجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات الدولة

عدد 
190011021المشاركين

وقد حضر هذه الورشة عدد )21( مشاركًا حسب الجدول أدناه:

جدول رقم )13(
ورشة العمل اإلقليمية حول ميثاق ممارسات العمل اإلحصاء وإطار جودة البيانات اإلحصائية )20 - 23 نوفمبر 2016م، 

أبوظبي، دولـة اإلمارات العربية المتحدة(
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جدول رقم )14(
اجمالي عدد المشاركين في الفعاليات التي عقدها المركز خالل عام 2016م.

الدولةالتاريخاسم الورشة/ الدورة التدريبية

عدد الحضور

ت 
ها

وج
ت 

ما
ظ

من
رى

أخ

ور
ض

لح
ي ا

مال
إج

ت
ارا

إلم
ا

ن
ري

بح
ال

ية
ود

سع
ال

ان
عم

طر
ق

ت
وي

ك
ال

2232122730الدوحة - دولة قطر31 يناير - 2 فبرايرورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ورشة العمل اإلقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالتعاون مع شعبة اإلحصاء 
في األمم المتحدة 

2141111121مسقط - سلطنة عمان7 - 10 فبراير 

التعاون  المطبقة في دول مجلس  والمنهجيات  واإلجراءات  المفاهيم  ورشة عمل توحيد 
إلعداد المؤشرات الصحية وإدخال مؤشرات التنمية المستدامة )2016 - 2030(

012210814مسقط - سلطنة عمان14 - 15 فبراير 

ورشـة العمل اإلقليميـة حول إحصاءات الطاقــة )مسوح االستخدام النهائـي للطاقـة( في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

20 - 22 مـارس 
الريـاض -المملكـة 

العربية السعوديــة
117020718

311412416مسقط - سلطنة عمان 27 - 29 مـارس الدورة التدريبية اإلقليمية في التخطيط االستراتيجـي في مجال اإلحصــاء

الدورة التدريبية اإلقليمية في تصميم وطرق المعاينة في مسح القوى العاملة في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

313062015الدوحة - دولة قطر27 - 31 مـارس 2016م

ورشـة العمل اإلقليميـة حول سلة بيانات التعداد التسجيلي الموحد 2020م وفق المعايير 
والتوصيات الدولية

10 - 12 أبريل 
أبوظبي - دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
7121121428

ورشـة العمل اإلقليميـة حول جداول العرض واالستخدام الستعراض وإعداد معايير موحدة 
على مستوى دول المجلس

26 - 28 أبريل
أبوظبي - دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
711100010

4444132031مسقط - سلطنة عمان21 - 22 سبتمبرورشة عمل رفيعة المستوى لدعم الدول في التنفيذ الفعلي لخطط التنفيذ الوطنية

الدورة التدريبية اإلقليمية في الناتج المحلي اإلجمالي الربعـي في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

25 - 29 سبتمبر 
الكويت - دولـــة 

الكويت
0220112219

ورشة  العمل اإلقليمية حول المبادئ والتوصيات لتطوير نظام اإلحصاءات الحيوية التنقيح 
الثالث ، للبلدان الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

0212111623مسقط - عمان14 - 17 نوفمبر 

263222017المنامة - البحرين20 - 21 نوفمبراالجتماع الثاني وورشة العمل لفريق عمل إحصاءات االستثمار األجنبي

البيانات  جودة  وإطار  اإلحصائي  العمل  ممارسات  ميثاق  حول  اإلقليمية  العمل  ورشة 
اإلحصائية

1900110021أبوظبي - اإلمارات20 - 23 نوفمبر

05233340322659263اإلجمالــــــــــي 
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البحرين

الكويت

السعودية

قطر

اإلمارات

عمان

عدد مهمات الدعم الفني

عدد مهمات الدعم الفني

عدد مهمات الدعم الفني

عدد مهمات الدعم الفني

عدد مهمات الدعم الفني

عدد مهمات الدعم الفني

عدد أيام العمل

عدد أيام العمل

عدد أيام العمل

عدد أيام العمل

عدد أيام العمل

عدد أيام العمل

6

5

16

6

8

6

144

33

283

88

56

58

خبير/ يوممهمة عمل 47662

عدد مهام الدعم الفني حسب الدول في عام 2016م
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4 - مؤشرات أداء األعمال المؤسسية الشاملة:

النظام  لتطوير  الدولية  التعاون  اتفاقيات  عقد  اإلحصائية من خالل  والدولية   اإلقليمية  المؤسسات  مع  العالقات  بتعزيز  التزامنا  يعد 
اإلحصائي الخليجي، خير شاهد  على إبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد
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في مجال العالقات والتعاون اإلقليمي والدولي: نوجز بعض 
إنجازات المركز فيما يلي:

اإلقليمية  المنظمات  مع  المشتركة  اإلحصائية  األعمال  تنسيق  بهدف 
والدولية، واستعراض برامج المركز، قام مدير عام المركز خالل شهر فبراير 
والعمل  االجتماعية  الشئون  وزيرة  معالي  ولقاء  الكويت  دولة  إلى  بزيارة 
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الموقرة، وسعادة مدير عام اإلدارة 
صندوق  مركز  في  المعنيين  مع  لقاء  عقد  تم  كما  لإلحصاء.  المركزية 
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق االوسط لبحث سبل التعاون 

والتنسيق في البرامج واألنشطة اإلحصائية.

تنفيذا لالختصاصات التي أنشئ ألجلها المركز والمتضمنة بناء القدرات  ●
وتوفير  إعداد  إلى  باإلضافة  اإلحصائي  المجال  في  األعضاء  الدول  في 
البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال اإلحصائي 
)م.إ:47/5/2014(  رقم  القرار  اإلدارة  مجلس  اصدر  فقد  األعضاء  بالدول 
بالموافقة على تدريب )6( كوادر إحصائية من دول مجلس التعاون على 
مدى ثالث سنوات بواقع متدرب من كل دولة لمدة ثالث اشهر تتضمن 
إلحاقهم بدورات مكثفة على رأس العمل بإدارة اإلحصاء باألمم المتحدة 
في نيويورك، عليه  فقد قام المركز وبالتعاون مع شعبة اإلحصاء باألمم 
المتحدة بالتوقيع على االتفاقية المذكورة، بحيث يخضع خاللها المتدرب 
لبرنامج زمالة مكثف يتضمن أحدث أساليب ومهارات العمل المعمول 

بها لدى األمم المتحدة.

العربي  ● النقد  مؤسسة  إلى  بزيارة  فبراير  شهر  خالل  العام  المدير  قام 
 -  2015 اإلحصائية  االستراتيجية  الخطة  الستعراض  وذلك  السعودي 
2020م للمركز. كما قام أيضا بعقد لقاء مع معالي الدكتور مدير عام 

وجهات  وتبادل  استعراض  بهدف  الخليج  لدول  العربي  التربية  مكتب 
الخطة  على  المكتب  واطالع  اإلحصائي  العمل  مسيرة  في  النظر 

االستراتيجية اإلحصائية 2015 - 2020م للمركز.  

الخارطة  المركز على تعميق حضوره في  “عمل 
متفردة” دولية  عالقات  تأسيس  عبر  الدولية 

سها بنت زهران بن محسن الرقيشية 
مديرة إدارة التواصل 
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الجغرافية  ● للبيانات  الثالثة  المجموعة  لفريق  األول  االجتماع  المركز في  شارك 
األمم  لخبراء  العربية  اللجنة  عن  المنبثقة  والمعايير  األساسية  المكانية 

المتحدة المنعقد خالل شهر فبراير لعام 2016م في تونس. 

قام المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل شهر  ●
فبراير 2016م بتنظيم حلقة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس 
المفاهيم  توحيد  عمل  »حلقة  بعنوان  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  وزراء 
المؤشرات  إلعداد  التعاون  مجلس  بدول  المطبقة  والمنهجيات  واإلجراءات 
إلى  العمل  حلقة  وهدفت   .« المستدامة  التنمية  مؤشرات  وإدخال  الصحية 
اإلحصاءات  وإعداد  بتخطيط  المتعلقة  العملية  المعرفة  وتعزيز  تطوير 

والمؤشرات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

والذي  ● المدى  اإلحصاءات قصيرة  الخبراء حول  فريق  اجتماع  المركز في  شارك 
نظمته إسكوا خالل شهر فبراير 2016م في عمان، األردن. 

السكانية بدول  ● السياسات  السادس عشر للجنة  االجتماع  المركز في  شارك 
مجلس التعاون والذي عقد بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض خالل 

شهر مارس 2016م.

المنظمات  ● مع  التعاون  تفعيل  في  االستراتيجية  المركز  أهداف  من  انطالقا 
اللجنة  اجتماع  في  المركز  شارك  التعاون  لهذا  وترجمة  والدولية،  اإلقليمية 
تولى  وقد  2016م.  مارس  شهر  خالل   )47( الدورة  المتحدة  لألمم  اإلحصائية 
المركز تنظيم عدة اجتماعات جانبية مع عدد )6( منظمة دولية حضرها بعض 

وفود ممثلي الدول األعضاء.

في  ● العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  شارك 
الرسمية  اإلحصاءات  مجال  في  التحول  خطة  حول  العربي  المؤتمر  تنظيم 
خالل الفترة 5 - 7 إبريل 2016م بتركيا وذلك بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة، 
اإلسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 
والبحوث  للتدريب  العربي  المعهد   ، للتنمية  اإلسالمي  البنك  )سيسريك(، 
اإلحصائية. وهدف هذا المؤتمر إلى تقييم مختلف المبادرات الدولية واإلقليمية 
تشكيل  وأيضا  اإلحصائية،  النظم  وتحديث  لدمج  والوطنية  اإلقليمية  ودون 
المبادرة العالمية حول خطة التحول في مجال اإلحصاءات في سياق المنطقة 
الخبراء  وكبار  الوطنية  اإلحصائية  المكاتب  رؤساء  استهدف  حيث  العربية، 

اإلحصائيين من المنظمات الدولية واإلقليمية.

في  ● العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  شارك 
المؤتمر الوزاري حول »تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية 

- األبعاد االجتماعية« خالل الفترة  6 - 7 إبريل 2016م في القاهرة.

في  ● العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  شارك 
للتصنيف  الخليجي  الدليل  وتحديث  بتطوير  المكلفة  الفنية  اللجنة  اجتماع 

والتوصيف المهني 2014م. 

 نظم المركز االجتماع األول لمؤسسات مجلس التعاون لمناقشة المخرجات  ●
اإلحصائية وبرنامج العمل اإلحصائي المنعقد بتاريخ 27/12/2016 في مسقط، 

بحضور14  مؤسسة من مؤسسات مجلس التعاون. 



ي
صائ

أداء المركز اإلح
س التعاون لدول الخليج العربية

لدول مجل
سنوي

التقرير ال
2016 م

59

مشاركات مهمة 

شارك المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتنظيم   ●
مع  بالتعاون  البيانات  لثورة  اإلحصائية  القدرات  بناء  حول  العربي  المنتدى 
في  الشراكة  ومنتدى  قطر  دولة  في  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة 
)paris21(،وذلك  والعشرين  الحادي  القرن  في  التنمية  أجل  من  اإلحصاء 
في العاصمة القطرية الدوحة في شهر  أكتوبر  لعام 2016م في العاصمة 
القطرية  الدوحة، بمشاركة وزراء وضيوف رفيعي المستوى، يمثلون وزارات 
مختص   100 حوالي  المنطقةبحضور  في  والتنمية  واإلحصاء،  التخطيط، 

يمثلون مجموعة كاملة من الشركاء .

في  ● العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإلحصائي  المركز  شارك 
شهر ديسمبر لعام 2016 م في الدورة 15 لمؤتمر الرابطة الدولية لإلحصاءات 
»روح  شعار  تحت  أبوظبي،   – إحصاء  مركز  نظمه  والذي   ،2016 الرسمية 
اإلحصاءات الرسمية،الشراكة واالبتكار المتواصل “وشهد المؤتمر حضور 40 

دولة ، كما شارك المركز في المعرض المصاحب للمؤتمر .

نظم المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  في مقره  ●
بالعاصمة الُعمانية مسقط ورشة العمل  الدولية حول المبادئ والتوصيات 
لتطوير نظام اإلحصاءات الحيوية، التنقيح الثالث، للبلدان الناطقة باللغة 
العربية بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة،و اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا ) األسكوا(،وذلك خالل الفترة14 - 17 نوفمبر 2016م. 
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توقيع اتفاقيات 

تعزيزا للعالقات الدولية قام المركز بتوقيع عدٍد من االتفاقيات منها : 

وقع المركز مذكرة تفاهم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وذلك نظرًا ألهمية  ●
وكذلك  التقييس،  ونشاط  اإلحصائي  النشاط  مجال  في  وتعاون  عمل  عالقات  بناء 
تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتوعية، بما يخدم ويحقق رسالة وأهداف كال الطرفين.

وقع المركز مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس  ●
الصحية  المعلومات  أهمية  حول  الطرفين  بين  األهداف  اللتقاء  نظرًا  وذلك  التعاون، 

السليمة، والدور المحوري لهذه المعلومات في اتخاذ القرار ووضع السياسات الصحية 
واالرتقاء بمستوى العاملين في هذا الحقل بما يرتقي بالمعلومات الصحية الخليجية 

وتوحيد منهجيات وأساليب جمع هذه البيانات.

وقع المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون  مع  ●
مركز   “ اإلسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 
أنقرة”. )SESRIC( بهدف إيجاد تعاون مشترك في تنفيذ البرامج اإلحصائية الداعمة 

في الدول األعضاء.
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العالقة المستمرة مع الجهات الدولية واإلقليمية 

 استمر المركز في بناء عالقاته الدولية واإلقليمية وتنفيذ برامجة 
بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التالية 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(. ●
المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية. ●
صندوق النقد الدولي. ●

البنك الدولي. ●
شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة. ●
المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )يورو ستات(. ●
مركز الشرق األوسط وشمال إفريقيا لالستثمار )مركز مينا(  ●
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  ●

.)SESRIC( .”اإلسالمية “ مركز أنقرة
المكتب اإلقليمي لدول العربية لمنظمة الصحة العالمية.  ●
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اواًل: تقنية المعلومات 

ألول مرة تم إصدار األطلس الخليجي إلحصاءات التجارة الخارجية. ●
عام  ● األول من  الربع  الثالث خالل  اإلصدار  إطالق  للمركز وسيتم  االلكتروني  الموقع  تحسين  االنتهاء من 

2017م. 

االنتهاء من أعمال تجهيز القاعات الجديدة )قاعات الورش واالجتماعات( باألجهزة التقنية والتي تستخدم  ●
أثناء إقامة تلك الفعاليات.

والمركز  ● الوطنية  المراكز  بين  االحصائي  الربط  مشروع  جدوى  لدراسة  استشارية  شركة  مع  التعاقد 
اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسهيل تبادل البيانات.

5 - مؤشرات أداء البرامج الداعمة والمساندة:

“حققنا ما وعدنا .. نحو خلق بيئة عمل مميزة 
تعكس أبعاد الصورة المشرفة التي وصل 

إليها المركز”

محمد بن سيف العزيزي 
مدير إدارة الموارد المالية والبشرية
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ثانيًا: الموارد البشرية والمالية: 

عمل المركز على خلق بيئة عمل داخلية جاذبة وركز جهوده على الوفاء باحتياجاته 
والخبرات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  من  البشرية  الكوادر  من 
الدولية من الدول العربية واألجنبية بهدف تنفيذ برامج العمل على أكمل وجه، 
. ومن  المركز  العاملين في  التدريبية لصقل مهارات  البرامج  انجاز  إلى  باإلضافة 

بعض إنجازات 2016 في مجال الموارد البشرية والمالية .

االنتهاء من مشروع تقييم االحتياجات التدريبية وإنشاء خطة التطوير الفردية  ●
الوظائف  احتياجات  بين  التكامل  تحقيق  إطار  في  وذلك  المركز  لموظفي 

وموظفي المركز واالستراتيجية المرسومة للمركز.

التي  ● التدريب  لمسارات  وفقا  الوظيفي  التطوير  خطة  بتنفيذ  البدء 
لكل  الفردية  التطوير  وخطة  التدريبية  االحتياجات  دراسة  حددتها 
موظف المعتمدة، حيث تم تنفيذ عدد )2( دورتين جماعيتين للفئات 
فردية  تدريبية  دورات  في  موظفين   )6( عدد  وانتداب  المستهدفة، 
المنتديات  في  للمشاركة  آخر  عدد  إيفاد  إلى  إضافة  متخصصة. 
والملتقيات وورش العمل المرتبطة بمجال الوظيفة والتي بلغ عددها 

)3( فعاليات.
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