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اإلطار العام لالستراتيجية اإلحصائية الموحدة
 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مقدمـــــــة:
الأ�صا�صية يف عملية  اأحد املرتكزات  التخطيط ال�صرتاتيجي  يعترب 
دول  دفع  ما  وهو   ، خا�س  ب�صكل  الإح�صاء  وجمال  عام  ب�صكل  التنمية 
بذلك  م�صتجيبة  الإح�صاء  لتطوير  وطنية  ا�صرتاجتيات  لإعداد  عديدة 
البيانات  اإىل  ت�صتند  والتي  امل�صتدامة  والتنمية  التخطيط  ملتطلبات 
واملعلومات الإح�صائية باعتبارها املدخالت الأ�صا�صية لبناء ال�صيا�صات 
منتدى  مبادرة  اجلهد  هذا  من  عزز  وقد  امل�صتدامة،  التنمية  وخطط 
والع�صرين  احلادي  القرن  يف  التنمية  اأجل  من  الإح�صاء  يف  ال�صراكة 
)PARIS 21( والتي دعا من خاللها اإىل بناء القدرات الوطنية لتوفري 
ومراقبة  وقيا�س  الأدلة  على  املبني  القرار  اتخاذ  لدعم  نوعية  بيانات 

التقدم املحرز على �صعيد عملية التنمية.
 ، حتقيقه  اإىل  التعاون  جمل�س  دول  ت�صعى  الذي  التكامل  اإن 
، كلها  والتنمية وغريها  بال�صراكة  املتعلقة  والقرارات وال�صرتاتيجيات 
قوية،  اأ�ص�س  تفعيلها على  تعتمد يف  اأن  املجل�س  دول  ت�صتدعي من  اأمور 
قد يكون من ال�صهل احل�صول عليها، اإذا ما وجد نظام اإح�صائي مت�صق 
مبني على توحيد املفاهيم والتعاريف الإح�صائية، بالإ�صافة اإىل توفري 

الإح�صاءات على ال�صعيدين الوطني والإقليمي.
وي�صتوجب ذلك تطوير اإطار ا�صرتاتيجي لبناء القدرات الإح�صائية 
يف دول جمل�س التعاون يعمل على دعم اتخاذ القرارات املتعلقة  بق�صايا 
التكامل والتعاون القت�صادي والجتماعي على ال�صعيد الإقليمي اأ�صوة 
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مبا هو حا�صل يف التجمعات الإقليمية.
لقد اأ�صحى التخطيط ال�صرتاتيجي من �صروريات الع�صر، ل�صمان 
الحتياجات  تلبية  بغية  وفعال،  ب�صكل كاف  الإح�صائية  الأن�صطة  اإدارة 
تع�صف  التي  العاملية  املالية  الأزمة  ظل  يف  خا�صة  للبيانات  املتزايدة 

باقت�صاديات العديد من دول العامل.
عن  ال�صادر  والتنمية  للتخطيط  الوزارية  اللجنة  قرار  على  وبناء 
الجتماع التا�صع ع�صر )يونيو 2009م- م�صقط(، والذي اعتمد تو�صية 
يف  التعاون،  جمل�س  بدول  الإح�صائية  الأجهزة  وروؤ�صاء  وكالء  جلنة 
اإطار  2009م - م�صقط(،  باإعداد  اجتماعها الثاين والع�صرين )مايو 
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  املوحدة  الإح�صائية  لال�صرتاتيجية  عام 
اخلليج العربية ، على �صوء امل�صودة التي اأعدتها كل من �صلطنة عمان 
ودولة قطر . فقد مت ت�صكيل فريق من دول املجل�س لإعداد هذا الإطار 
العام لال�صرتاتيجية الإح�صائية املوحدة لدول جمل�س التعاون، ومن ثم 
الإح�صائية  العام لال�صرتاتيجية  الإطار  اإعداد  انعقاد ور�صة عمل  جاء 
م�صئولو  فيها  �صارك  والتي  م�صقط(،   - 2009م  )اأكتوبر  املوحدة 
املنظمات  من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  والقطاعية  الوطنية  الإح�صاءات 

الدولية. 
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1. مبررات اإلطار االستراتيجي

ت�صهم يف حتقيق  �صوف  املذكور  ال�صرتاتيجي  الإطار  اإن خمرجات   
الآتي: 

1. التعرف ب�صكل دقيق على الواقع القت�صادي والجتماعي لدول جمل�س 
التعاون.

ال�صعيد  على  القرار  ملتخذي  الالزمة  الإح�صائية  البيانات  توفري   .2
الوطني والإقليمي.

التعاون، تهدف  3. تطوير �صيا�صات تنموية م�صرتكة بني بلدان جمل�س 
القت�صادية  التحديات  مواجهة  يف  احلقيقية  ال�صراكة  بناء  اإىل 

والجتماعية.
واعتماد  التعاون  جمل�س  دول  يف  الإح�صائي  الوعي  م�صتوى  رفع   .4

منهجية اتخاذ القرارات املعتمدة على الأدلة.
5. بناء القدرات الإح�صائية لدى العاملني يف النظم الإح�صائية الوطنية 

ويف الأمانة العامة ملجل�س التعاون.
6. قيا�س التقدم التنموي الذي حترزه دول جمل�س التعاون وا�صت�صراف 

امل�صتقبل ملواجهة التحديات.
وخمرجاتها  الوطنية  الإح�صائية  بالنظم  اجلمهور  ثقة  تعزيز   .7

وباخلدمات التي توفرها.
8. حت�صني ترتيب دول املجل�س يف املوؤ�صرات والتقارير النوعية الدولية.

وحتديد  اخلليجي  واملعلوماتي  الإح�صائي  العمل  وتر�صيد  توجيه   .9
اأولوياته يف الفرتة املقبلة.
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2 - تقييم الوضع الراهن للنظام اإلحصائي لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

مقدمـــــة:
مدى  على  الوقوف  هو  اإح�صائي  نظام  اأي  تقييم  من  الغر�س  اإن 
للنظام  والإدارية  التنظيمية  والأ�ص�س  الإح�صائية  املخرجات  مالءمة 
ب�صكل عام. وقد مت تقييم الو�صع الراهن للعمل الإح�صائي بدول املجل�س 
ا�صتنادا اإىل العديد من امل�صادر، املو�صحة يف املرفق رقم )1(، وتت�صمن 
وال�صتبيانات  امل�صتخدمني،  بع�س  مع  لقاءات  التقييم،  اإعداد  منهجية 
التي عك�صت بدورها �صورة جلية لواقع العمل الإح�صائي بدول املجل�س 
من حيث ما مت حتقيقه من اإجنازات )نقاط القوة( وما هو قائم من 

حتديات  )نقاط ال�صعف(.

أوال: نقاط القوة:
الإجنازات  من  العديد  املجل�س  بدول  الإح�صائية  الأنظمة  حققت 

والتي تعد ر�صيد قوة لها ومتثلت تلك الإجنازات يف الآتي:
أ. وجود إدارتي اإلحصاء والتخطيط في األمانة العامة:

تعمل اإدارة الإح�صاء على تلبية احتياجات امل�صتخدمني والباحثني 
حيث  املجل�س.  ودول  العامة  الأمانة  داخل  القطاعات  خمتلف  يف 
والتكتالت  املجل�س  التجاري بني دول  للتبادل  بيانات  باإعداد  تقوم 
القت�صادية الأخرى مثل دول الحتاد الأوروبي ودول الآ�صيان، كما 
تقوم باإعداد اإح�صائيات وموؤ�صرات تعك�س مدى ا�صتفادة مواطني 
دول املجل�س من قرارات جمل�س التعاون ذات ال�صلة بال�صوق اخلليجية 
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امل�صرتكة، حيث يتم اإ�صدار ن�صرة خا�صة بذلك حتت م�صمى »ال�صوق 
اخلليجية امل�صرتكة »حقائق واأرقام«، كما يتم توفري بيانات اإح�صائية 

ح�صب الطلب للدول الأع�صاء واملوؤ�ص�صات والأفراد. 
املجل�س، حيث  لدول  البيانات  ن�صر  الإح�صاء مهمة  اإدارة  وتتوىل 
تقوم باإ�صدار العديد من الن�صرات مثل الن�صرة الإح�صائية، ن�صرة  
امل�صتهلكني  لأ�صعار  القيا�صية  الأرقام  ن�صرة  امل�صرتكة،  ال�صوق 
وتقوم  والإجناز،  امل�صرية  لكتاب  الإح�صائي  امللحق  واإ�صدار 
مواقع  وبناء  با�صتمرار،  بياناتها  الإح�صاء وحتديث  قاعدة  ببناء 
وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  اإح�صائية متخ�ص�صة مثل موقع 
بتوفري  تقوم  كما  الآيل،  احلا�صب  اإدارات  مع  بالتعاون  2010م 
العامة والأجهزة  اإح�صائية ملختلف القطاعات يف الأمانة  بيانات 

الإح�صائية بالإ�صافة اإىل املوؤ�ص�صات والأفراد.
العمل  وفرق  اللجان  مهام  تنظيم  التخطيط  اإدارة  وتتوىل 
وجلنة  القت�صادية  الإح�صاءات  جلنة  مثل  الإح�صائية، 
الإح�صاءات الجتماعية و جلنة مدراء احل�صابات القومية وجلنة 
التعداد والعديد من فرق العمل الإح�صائية ، والتي ت�صمل اإعداد 
اأوراق العمل ومتابعة تنفيذ التو�صيات والتن�صيق مع اللجان وفرق 

العمل الأخرى وغريها من الأعمال.
للموؤ�ص�صات  لعمل  تعزيزا  ي�صكل  الإدارتني  هاتني  وجود   اإن  
ويعمل  املوؤ�ص�صي،  البناء  اأ�ص�س  اإر�صاء  يف  وي�صاهم  الإح�صائية، 
للجهد  كان  وقد  الإح�صائية.  املنتجات  على  الطلب  زيادة  على 
يف  الإح�صائي  التطور  عملية  دفع  يف  كبري  دور  به  قامتا  الذي 
طلب  يف  ا�صتمرارهما  وي�صكل   ، الأمام  اإىل  خطوات  املجل�س  دول 
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من  احتياجاتهما،  بتلبية  الهتمام  وزيادة  الإح�صائية  البيانات 
لتطوير  والدفع  القوة  نقاط  اأحد   ، الإح�صائية  املوؤ�ص�صات  قبل 
الإح�صاءات  من  واإنتاجها  عالقاتها  وتوثيق  الإح�صائية  الأنظمة 
دول  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  وال�صركاء،  امل�صتخدمني  احتياجات  مع 
لهما  الالزم  الدعم  وتوفري  دورهما  تعزيز  اأهمية  ترى  املجل�س 

لتحقيق الأهداف املرجوة.
 ب. وضع التشريعات التي تحكم العمل اإلحصائي:

الأنظمة  ل�صرعية  �صروريا  �صرطا  القانونية  البيئة  ت�صكل 
الإح�صائية  الأجهزة  قيام  متطلبات  من  وتعترب  الإح�صائية، 
الإح�صاءات  وتعميم  ون�صر  اإعداد  مراحل  خمتلف  يف  بدورها 
املجل�س  لدول  الوطنية  الإح�صائية  الأجهزة  وتعمل   ، الر�صمية 
تزامن  الإح�صائي  )النظام(  القانون  ي�صمى  قانوين  اإطار  �صمن 
مع ن�صاأة الأجهزة الإح�صائية بتلك الدول مما اأوجد بيئة منا�صبة 

للعمل الإح�صائي. 
اأو  اأفرادا   ُتلزم املبحوثني، �صواء كانوا   فقوانني )اأنظمة( الدول 
موؤ�ص�صات، ب�صرورة التعاون مع  الأجهزة  الإح�صائية الوطنية من 
الإح�صائية  الأجهزة  عن  ال�صادرة  ال�صتبيانات  ا�صتيفاء  خالل 
وعدم  الفردية،   البيانات  �صرية  على  جميعها  وتن�س  الوطنية، 
به  الت�صريح  مت  الذي  الغر�س  يف  وح�صرها  ا�صتخدامها  اإ�صاءة 

للح�صول على هذه البيانات.
ج. وجود استراتيجيات وتضمين اإلحصاء في خطط التنمية:

اإن وجود ا�صرتاتيجيات اإح�صائية لعدد من دول املجل�س، وت�صمني 
اأ�صهمت  التنموية  الإح�صاء يف خططها  املجل�س قطاع  بع�س دول 



- 13 -

على  ن�صت  حيث  الر�صمية،  اإح�صاءاتها  تطوير  يف  كبري  بقدر 
اأهمية اللتزام مبعايري اجلودة الإح�صائية، والتقّيد مببادئ ن�صر  
البيانات  الن�صر ونوعية  تاأخذ بعني العتبار توقيت  التي  البيانات 
التي �صتن�صر، واللتزام بالت�صانيف  والأدلة والتعاريف واملفاهيم 
حاجات  مع  تتفق  ب�صورة  الإح�صائية  املخرجات  ون�صر  الدولية، 

امل�صتخدمني...الخ.
د. وجود بنية تحتية متطورة في مجال تقنية المعلومات:

الو�صائل  من  املعلومات  تقنية  جمال  يف  التحتية  البنية  تعترب 
فالوحدات  الإح�صائي،  العمل  كفاءة  متيز  التي  ال�صرورية 
تقنية  املتوافر من  تكييف  على  تعمل  املجل�س  دول  الإح�صائية يف 
الإح�صائي  الإنتاج  مراحل  كافة  يف  منها  وال�صتفادة  املعلومات 
�صاعد  وقد  بتحليلها.  وانتهاًء  ومعاجلتها  البيانات  بجمع  بدءًا 
على  التغلب  الوحدات يف  تلك  املعلومات  تقنية  الهائل يف  التقدم 
العديد من امل�صكالت املتعلقة بالإنتاج الإح�صائي، نذكر منها على 
 )PDA( الكفية   الأجهزة  على  املتنامي  العتماد  املثال،  �صبيل 
تقنية  بوا�صطة  اإر�صالها  و  املختلفة  امل�صادر  من  البيانات  جلمع 

 .)GPRS( الت�صال الال�صلكي
هـ . زيادة االهتمام بالسجالت اإلدارية:

بداأت بع�س دول املجل�س يف زيادة  اهتمامها بال�صجالت الإدارية 
ولأطر  والجتماعية  ال�صكانية  للبيانات  املهمة  امل�صادر  كاأحد 

املن�صاآت القت�صادية.
و. توحيد المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية لدول مجلس التعاون: 

الإح�صائية  وامل�صطلحات  املفاهيم  دليل  املجل�س  دول  اأجنزت 
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نواة  اأ�صبح  والذي  2003م،  لعام  املجل�س  دول  يف  امل�صتخدمة 
ي�صهل  مما  الأع�صاء،  الدول  م�صتوى  على  املفاهيم  تلك  لتوحيد 
وطرق  جديدة  اأق�صام  باإ�صافة  تطويره  وجرى  املقارنات،  اإجراء 
ومعادلت ح�صاب لكافة التعاريف التي  ميكن اأن تتوفر لها طرق 

ح�صاب و�صدر خالل عام 2010م.
ز.  وجود الدليل الموحد للنشاط االقتصادي لدول مجلس التعاون:

على  اخلليجي  القت�صادي  الن�صـاط  دليل  املجل�س  دول  اأجنزت 
وجرى  2004م،  لعام  اخلام�س  احلد  اإىل  املجل�س  دول  م�صتوى 
تطويره ليتواكب مع الإ�صدار الدويل اجلديد وزيادة حدوده . حيث 
مت  اإعداد الدليل املوحد للن�صاط القت�صادي بدول املجل�س واملبني 
على الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد )التنقيح الرابع( ملختلف 
جمل�س  دول  خ�صو�صيات  الدليل  ويربز  القت�صادية.  الأن�صطة 
التعاون من حيث تف�صيل الدليل اإىل احلد ال�صاد�س و�صدر خالل 

عام 2010م .
ح. توحيد منهجيات وتصانيف األسعار واألرقام القياسية:

يجري العمل على توحيد الت�صانيف امل�صتخدمة يف اختيار قائمة 
ال�صلع الداخلة يف الأ�صعار يف جميع دول املجل�س، حيث مت التفاق 
الغر�س  ح�صب  الفردي  ال�صتهالك  ت�صنيف  على  العتماد  على 
 Classification of Individual Consumption by Purpose( COICOP(

انتهاء دول  اإعدادها بعد  املتفق على  ال�صلة اجلديدة  يف ت�صنيف 
املجل�س من تنفيذ م�صح اإنفاق ودخل الأ�صرة.

واعتبار �صنة 2007م �صنة اأ�صا�س يف دول املجل�س حل�صاب الأرقام 
القيا�صية لأ�صعار امل�صتهلك.
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واإعداد قوائم الأرقام القيا�صية لأ�صعار امل�صتهلك )بافرتا�س عام 
اأ�صا�س موحدة لدول املجل�س( بهدف ت�صهيل عملية  2000م �صنة 

مقارنة م�صتويات الت�صخم بني الدول الأع�صاء.
دول  في  العامة  التعدادات  إلجراء  الزمنية  الفترات  توحيد  ط.   

مجلس التعاون:
عمان،  )�صلطنة  والع�صرين  الثانية  دورته  يف  الأعلى  املجل�س  اأقّر 
اأن جتري كل دولة من الدول الأع�صاء تعدادًا يف �صنة  2001م( 
2010م ، ويتم توحيد الفرتات الزمنية للتعدادات بعد ذلك بحيث 
تكون ع�صرية، ويتم  اإجراوؤها يف ال�صنوات ال�صفرية. وقد انتهت 
املراحل  من  العديد  اإجناز  من  بامل�صروع  املكلفة  الفنية  اللجان 
2010م  عام  املجل�س  دول  م�صتوى  على  املوحد  التعداد  لتنفيذ 
)ال�صكان  الثالثة  التعدادات  بيانات  �صلة  على  التفاق  ومنها 
يف  امل�صتخدمة  الإح�صائية  الأدلة  وتطوير  واملن�صاآت(،  وامل�صاكن 

التعداد واأ�صلوب العمل والأنظمة الآلية.
ي. تنفيذ مسوح موحدة ومتزامنة في دول مجلس التعاون: 

موحد  ميداين  اإح�صائي  م�صروع  تنفيذ  على  املجل�س  دول  اتفقت 
كمجموعة  الأع�صاء  الدول  على حاجة  بناء  اختياره  يتم  عام  كل 
للبيانات الإح�صائية التي �صيتم ا�صتخال�صها. ويف هذا ال�صدد مت  

اإجناز ما يلي:  
2007م(  ـ  املجل�س )2006م  بدول  الأ�صرة  ودخل  اإنفاق  م�صح   -
ويتم حاليًا ا�صتخراج النتائج النهائية للم�صح على م�صتوى الدول 

الأع�صاء.
- م�صح القوى العاملة بدول املجل�س 2007م.
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ك. وجود مواقع إلكترونية:
ي�صعى قطاع الإح�صاء واملعلومات بدول املجل�س  اإىل تعظيم املنفعة 
لديه   املتوفرة  الإح�صائية  والإ�صدارات  واملعلومات  البيانات  من 
الدولية  ال�صبكة  عرب  الإلكرتوين  الن�صر  على  العتماد  خالل  من 
واملعلومات  البيانات  ن�صر  اأ�صا�س  وهو  »الإنرتنت«  للمعلومات 

والإ�صدارات الإح�صائية.
ل.  وجود برامج عمل قصيرة ومتوسطة األجل:

يوجد لدى معظم الدول برامج �صنوية اأو متعددة ال�صنوات تهدف 
اإىل ترجمة الأهداف ال�صرتاتيجية اإىل خطط عمل �صنوية. 

ثانيًا: نقاط الضعف:
الإح�صائي  النظام  يف  عديدة  قوة  نقاط  وجود  من  الرغم  على 
يف  النق�س  من  يعاين  يزال  ل  الإح�صائي  العمل  اأن  اإل  املجل�س،  لدول 
اإنتاج البيانات الإح�صائية الالزمة يف الوقت املنا�صب وباجلودة العالية 
املطلوبة . كما اأنه ما زال غري قادر على تلبية احتياجات خمتلف الإدارات 
يف الأمانة العامة ملجل�س التعاون . وميكن اإيجاز بع�س نقاط ال�صعف يف 

النظام الإح�صائي لدول املجل�س يف التايل:
أ. وجود أوجه قصور في بعض قوانين)أنظمة( اإلحصاء:

على الرغم من وجود قوانني )اأنظمة( اإح�صائية لدى معظم دول 
تفي  ل  الدول  تلك  بع�س  يف  )الأنظمة(  القوانني  اأن  اإل  املجل�س، 
باحتياجات العمل فيها نظرا لقدمها وعدم مواءمتها امل�صتجدات 
الأ�صا�صية  املبادئ  مع  توافقها  وعدم  الإح�صائي،  العمل  يف 
لالإح�صاءات الر�صمية لالأمم املتحدة والتطورات احلديثة للعمل 
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الإح�صائي من جانب، وعدم فاعلية تنفيذ اأو تطبيق بع�س موادها 
من جانب اآخر . اإىل جانب ذلك ،  فاإن تلك القوانني )الأنظمة( مل 
تعالج على نحو وا�صح مو�صوع حق الو�صول للمعلومات  الإح�صائية، 
واأهمية الرقم الإح�صائي كمدخل اأويل واأ�صا�صي يف �صنع القرار 
وال�صيا�صات، وا�صتخدام الأرقام غري الوطنية على ح�صاب الرقم 
الوطني . وقد  اأ�صعف هذا هيبة الرقم الوطني وانعك�س بذلك على  

اأهمية املوؤ�ص�صات الوطنية يف نظر امل�صتخدمني.

ب. محدودية الموارد البشرية:
يعترب تاأمني املوارد الب�صرية اأمرًا �صروريًا وميثل حتديًا لالأجهزة 
الإح�صائية الوطنية لدول املجل�س ملا يتطلبه من توظيف الفنيني 
واإعادة تدريبهم. كما يتطلب العمل الإح�صائي توافر عدد منا�صب 
والعلوم  الإح�صاء  يف  متفاوتة  تاأهيل  مب�صتويات  املخت�صني  من 
القت�صادية والجتماعية والإدارية واحلا�صوب وتقنية املعلومات، 
بالإ�صافة اإىل الكوادر امل�صاعدة. وتواجه وحدات النظام الإح�صائي 
حيث  من  الإح�صائية  الب�صرية  املوارد  يف  نق�صا  املجل�س  دول  يف 
العدد ، حيث تظهر نتائج التقييم اأن هناك تفاوتًا بني ن�صبة عدد 
يف  الإجمايل  ال�صكان  عدد  اإىل  الإح�صائية  املكاتب  يف  املوظفني 

دول املجل�س.
الأع�صاء  الدول  بع�س  يف  الإح�صائية  الوظائف  ت�صنيف  اأن  كما 
تخ�ص�صية،  اأو  فنية  وظائف  اعتبارها  وعدم  اإدارية،  كوظائف 
عن  التخ�ص�صية  واملوؤهالت  الكفاءات  ذوي  اإحجام  اإىل  يوؤدي 

اللتحاق بالعمل يف الأجهزة الإح�صائية . 
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ج. محدودية الموارد المالية: 
الإنفاق احلكومي لدى معظم  الإح�صائي من  العمل  ظل ن�صيب  
املوؤ�ص�صات حمدودا  ول يتنا�صب مع ما تتطلع الوحدات الإح�صائية 
لإجنازه ، يف �صبيل تلبية الطلب املتزايد على منتجاتها ، الأمر الذي 
الإح�صائية.  الأن�صطة  من  للعديد  تنفيذها  دون  وحال  كثريا  اأثر 
وتبني الردود على امل�صح الذي مت اإجراوؤه لهذا الغر�س، باأن  اأغلب 
اخلطط  لتنفيذ  كافية  غري  املالية  املوارد  اأن  اأو�صحت،  الدول 

وامل�صاريع الإح�صائية ال�صنوية.
د.  محدودية التعاون والتنسيق ما بين منتجي البيانات:

لالإدارات  التنظيمي  وامل�صتوى  الإح�صائي  النظام  يختلف 
الإح�صائية يف دول املجل�س من دولة اإىل اأخرى بح�صب متطلبات 
الإح�صائية  الأعمال  جميع  يتوىل  فبع�صها  الإح�صائي،  العمل 
القيام   موؤ�ص�صات  اأو  وزارات  تتوىل  الأخر  والبع�س  الر�صمية، 
باأعمال اإح�صائية تغطي ن�صاطاتها املختلفة بالتن�صيق مع الأجهزة 

الإح�صائية املركزية.
الدول  اأو تنظيمية لدى بع�س  اإ�صرافية  اأي �صلطة  اأدى غياب  وقد 
بغر�س تعزيز التن�صيق بني الوحدات املنتجة  للبيانات ، اإىل اختالف 
يف املنهجيات واملفاهيم والت�صانيف الإح�صائية امل�صتخدمة داخل 

الدولة وبالتايل �صعف البيانات وتباينها.
ـ.  ضعف التغطية وعدم الشمول لبعض المؤشرات اإلحصائية األساسية : ه

على  الأمثلة  ومن  الأ�صا�صية،  املوؤ�صرات  ر�صد  يف  �صعف  هناك 
�صنوي،  الربع  واحلقيقي  ال�صمي  املحلي  الناجت  اإجمايل  ذلك 
لأ�صعار  القيا�صية  الأرقام  وموؤ�صر  لالإنتاج،  القيا�صي  والرقم 
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املنتجني، وموؤ�صرات �صوق العمل، وميزان املدفوعات الربع �صنوية، 
العامة،  املالية  واإح�صاءات  اخلارجية،  التجارة  واإح�صاءات 

واإح�صاءات البيئة.
املوؤ�صرات  على  حتتوي  بيانات  لقواعد  املجل�س  دول  تفتقر  كما 
املطلوبة من قبل بع�س املنظمات الدولية ، وتخدم يف نف�س الوقت 
امل�صتوى الإقليمي واملحلي والذي انعك�س بدوره على تكاملية قاعدة 
البيانات يف الأمانة العامة . ومن املوؤ�صرات التي تفتقر اإىل وجود 

قواعد بيانات:
مؤشرات األلفية-مؤشرات التنمية املستدامة-

إحصاءات احملاسبة البيئية-إحصاءات البيئة-

إحصاءات  املياه والطاقة-إحصاءات املناخ-

إحصاءات النوع االجتماعي-إحصاءات العمالة-

مؤشرات التعليم-إحصاءات الهجرة-

إحصاءات العنف األسري-مؤشرات  الصحة-

اإلحصاءات االقتصادية-إحصاءات حقوق االنسان-

إحصاءات السياحة-إحصاءات االستثمار األجنبي-

إحصاءات الثقافة-إحصاءات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات-

األطر  تطبيق  في  المجلس  دول  قبل  من  والتأخير  التفاوت  و.   
اإلحصائية الدولية:

-  تطبيق نظام احل�صابات القومية ال�صادر يف عام 1993م واملعدل 
يف عام 2008 م: 

    تتباين دول املجل�س يف تطبيق الكثري من التو�صيات والتعاريف 
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واملفاهيم واحل�صابات التي يو�صي بها نظام احل�صابات القومية 
طبقت  قد  املجل�س   دول  معظم  باأّن   القول  وميكن  1993م. 
احل�صابات  تركيب  مرحلة  وهي  النظام  من  الأوىل  املرحلة 
البع�س  ويعترب  املال،  راأ�س  ح�صاب  اإىل  بالإ�صافة  اجلارية 
الآخر يف مرحلة التطبيق التجريبي، اأما باقي ح�صابات النظام 
من  اأي  يف  تطبيقها  يتم  فلم  وامليزانيات(  الرتاكم  )ح�صابات 

دول املجل�س.
راأ�س  وح�صاب  اجلارية  للح�صابات  املجل�س  دول  تطبيق  ورغم    
اأن هناك بع�س الق�صور لدى بع�س الدول يف حتقيق  اإل  املال، 
اأن  اإىل  املوزع  ال�صتبيان  اأ�صار  وقد  الإنتاج.  لدائرة  ال�صمول 
جمال  يف  خا�صة  وب�صفة  ال�صمول  حتقيق  يف  حتديات  هناك 

القت�صاديات غري امل�صجلة اأو امل�صروعات غري املنظمة.
وعلى الرغم من اأهمية تركيب جداول العر�س وال�صتخدام اإل   

اأن كثريًا من الدول مل تقم برتكيب هذه اجلداول.
:)GFC (دليل اإح�صاءات مالية احلكومة -

يعترب دليل اإح�صاءات مالية احلكومة لعام 2001م ال�صادر عن   
على  اأدخل  حتديثا  الدويل  النقد  ب�صندوق  الإح�صاءات  اإدارة 
مالية  اإح�صاءات  دليل  من  1986م  عام  يف  ال�صادرة  الطبعة 
نظاما  الدليل  من  )الثانية(  الطبعة  هذه  وت�صف  احلكومة. 
ال�صادرة  الطبعة  مع  الإمكان  قدر  يتوافق  متكامال  اإح�صائيا 
يتم  مل  اأنه  اإل  القومية.  احل�صابات  نظام  من  1993م  عام  يف 
تطبيق هذا الدليل من قبل وزارات مالية دول املجل�س اإىل الآن 

وما زالت تعتمد على دليل 1986م .
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- دليل ميزان املدفوعات:
حيث  املدفوعات،  ميزان  دليل  تطبيق  يف  املجل�س  دول  تتباين   
اأن بع�س الدول طبقت الطبعة اخلام�صة من الدليل، بينما دول 
بالرغم من وجود طبعة  الرابعة  الطبعة  تطبق  زالت  ما  اأخرى 

�صاد�صة. 
ز. صعوبة إجراء المقارنات لبيانات دول مجلس التعاون: 

يتمثل العائق احلايل يف عدم تطابق البيانات وذلك يف حال الرغبة 
يف عقد املقارنات وا�صتنباط العالقات بني عنا�صر املعلومات لدول 
املجل�س. ومثال على ذلك تقوم بع�س دول املجل�س باإدراج �صادرات 
يتم  ل  بينما  اخلارجية  التجارة  اإح�صاءات  �صمن  والغاز  النفط 

اإدراجها من قبل دول اأخرى.

ط. عدم التزام دول المجلس بمواعيد محددة للنشر: 
تتفاوت دول املجل�س يف ن�صر  بياناتها من دولة اإىل اأخرى، حيث 
يوجد تاأخر �صديد يف بع�س الدول مما ي�صعب على الأمانة العامة 
القيام بعمليات املتابعة والتن�صيق ، اإ�صافة اإىل عدم اإ�صارة املواقع 
الإلكرتونية لبع�س املوؤ�ص�صات اإىل تواريخ ن�صر البيانات اأو حتديثها 

اأو موعد التحديث القادم.
وبتحليل نتائج ال�صتبيان ، جند اأن الن�صرات الإح�صائية ال�صنوية 
البيانات  وتاأتي   )%41.8( بلغت  عالية  بن�صبة  �صيوعا  الأكرث  هي 
البياين  والر�صم   .)%23.6( بن�صبة  الثانية  املرتبة  يف  ال�صهرية 
الفرتات  ح�صب  اخلليجية  الإ�صدارات  توزيع  اإىل  ي�صري  التايل 

الزمنية املختلفة.
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ي. جودة المعلومات اإلحصائية :
املتمثلة  الأ�صا�صية  املبادئ  على  الإح�صائية  البيانات  اإنتاج  يعتمد 
الو�صول  اإمكانية  و  املنا�صب،  والتوقيت  والفائدة  واجلودة  بالدقة 
املعلومات  جودة  و�صبط  ومراقبة  للمقارنة  وقابليتها  للبيانات 
بها  اللتزام  الواجب   الإجراءات  من  تعترب  والتي  الإح�صائية، 
تعتمد  ل  للبيانات  املنتجة  اجلهات  بع�س  اأن  اإل  دائمة.  ب�صفة 
على معايري اجلودة يف عملها الإح�صائي، ول تزال بع�س اجلهات 
العاملة بالإح�صاء بدول املجل�س ت�صتخدم اأ�صلوب املعاجلة اليدوية 
لتدقيق البيانات،  وبع�صها الآخر ت�صتخدم الطريقة اليدوية حلفظ 

البيانات كما هو وا�صح من الأ�صكال البيانية اأدناه:
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بالإ�صافة اإىل وجود نقاط �صعف اأخرى حتد من الرتقاء باملنتجات 
الإح�صائية وتتلخ�س يف ما يلي:

ك. تواضع وضعف الدراسات والبحوث في مجال اإلحصاء:
العمل  جمال  يف  والبحوث  الدرا�صات  و�صعف  توا�صع  يتطلب   
الأجهزة  بني  متوا�صاًل  وتعاونًا  م�صرتكًا  جهدًا  الإح�صائي 
الإح�صائية وموؤ�ص�صات البحث العلمي والأكادميي وموؤ�ص�صات اإعداد 
الدرا�صات وبناء ال�صيا�صات، لتعزيز مكانة الإح�صاء وم�صداقية 
على  درا�صتها  اإعداد  من  متكينها  خالل  من  البحثية.  املوؤ�ص�صات 
بيانات واقعية وذات �صلة مبعطيات علمية ور�صمية متثل املجتمع 
الذي تقوم بدرا�صته، ويف نف�س الوقت متكني الأجهزة الإح�صائية 
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طبيعة  على  والتعرف  امل�صتخدمني  هوؤلء  احتياجات  ح�صر  من 
وحمتوى ودورية احتياجاتهم من البيانات الإح�صائية، وت�صمينها 

�صمن الربنامج الإح�صائي.
ل. ضعف المشاركة الدولية لألجهزة اإلحصائية الخليجية في صياغة 

العمل اإلحصائي ككتلة واحدة: 
اإن الأجهزة الإح�صائية لدول املجل�س مطالبة ببناء اأطر و�صيغ عمل 
ذات طابع تن�صيقي لبلورة ت�صور م�صرتك لحتياجاتها ، وبناء اآليات 
عمل لتن�صيق ح�صورها وم�صاركاتها يف خمتلف الأن�صطة الإقليمية 
الدائمة  الإح�صائية  اللجنة  اجتماعات  مقدمتها  ويف  والدولية، 
والقيام بتنظيم ترتيباتها  املنبثقة عنها.  واللجان  لالأمم املتحدة 
لأي اجتماع دويل على اأ�صا�س التح�صري امل�صرتك وامل�صبق ، وبلورة 
وموا�صيع  الجتماعات  جداول  حول  عليها  متفق  ومواقف  نقاط 
ومتطلبات  احتياجات  تعك�س  التي  الفنية  والنقاط  النقا�س، 

وخ�صو�صية الواقع والعمل الإح�صائي لدول املجل�س.

ثالثا: الفرص:
من   الإح�صائية  لالأجهزة  يتوفر   اأن  ميكن   ما  اجلانب  هذا  ميثل 
اإمكانيات  اإيجابية كامنة يف البيئة املحيطة بالعمل الإح�صائي ، والتي 
ت�صكل حال حتقيقها تطويرا للعملية الإح�صائية . وميكن تلخي�س  اأهم 

تلك الفر�س يف النقاط التالية:
- تنامي الهتمام بالرقم الإح�صائي واأهمية املوؤ�ص�صات الإح�صائية 
من قبل متخذي القرار على م�صتوى  الأمانة العامة وباقي جهات 
املوؤ�ص�صات  �صيمكن  الذي  الأمر  املجل�س،  دول  يف  الخت�صا�س 
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تعزيز  من  املجل�س  لدول  وامل�صرتكة  الوطنية  الإح�صائية 
القرار  اتخاذ  عملية  �صمن  دورها  وتطوير  و�صرعيتها  موقعها 
خمتلف  من  خمرجاتها  ا�صتخدام  وزيادة  ال�صيا�صات  ور�صم 

امل�صتخدمني.
الدول  م�صتوى  على  املعنية  اجلهات  قبل  من  الهتمام  تزايد   -
العملية  ماأ�ص�صة  باأهمية  املجل�س  لدول  امل�صرتكة  واملوؤ�ص�صات 
�صعيها  خالل  من  الأع�صاء  الدول   بني  وات�صاقها  الإح�صائية 
لعتماد الإطار  العام لال�صرتاتيجية وتنفيذ خمرجاتها لتطوير 

النظام الإح�صائي.
اهتمام اجلهات امل�صئولة عن العمل الإح�صائي يف دول املجل�س   -
الكلية   اجلودة  اإدارة  واطر  اجلودة  مفاهيم  تبني  ب�صرورة 
Total Quality Management”TQM”الأمر الذي يوؤدي 
اإىل حت�صني جودة كافة مكونات املنتجات  الإح�صائية يف كافة 

عنا�صرها ومراحلها.
والتعاون بني  والإ�صراف  التن�صيق  لزيادة  املعنية   - �صعي اجلهات 
الأجهزة الإح�صائية املنتجة للبيانات يف كل دولة وو�صع الآلية 

الالزمة لتنفيذ متطلبات الأمانة العامة ملجل�س التعاون.
والأدلة   والت�صانيف  وامل�صطلحات  املفاهيم  لتوحيد  ال�صعي   -
وفقًا للمفاهيم واملنهجيات والت�صانيف املعتمدة من املنظمات 

الدولية.
العمل  على  م�صرفة  والتنمية  للتخطيط  وزارية  جلنة  وجود   -

الإح�صائي اخلليجي. 
الأنظمة  بتنفيذ  املجل�س  بدول  الإح�صائية  الأجهزة  اهتمام   -  
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الإح�صائية الدولية، بحيث يتم على املدى الق�صري تبني املعيار 
النقد  �صندوق  عن  ال�صادر   )GDDS( البيانات  لن�صر  العام 
الدويل، والعمل على تهيئة البنية الأ�صا�صية للنظام الإح�صائي 
ملواكبة متطلبات النظام اخلا�س لن�صر البيانات )SDDS( على 

املدى البعيد.
 - وجود مفاهيم اجلودة لالإح�صاءات الر�صمية وفقا لإطار تقييم 
جودة البيانات الإح�صائية ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل، 
يف  املتحدة  الأمم  يف  الإح�صائية  اللجنة  ومبادرة   )DQAF(

الدورة احلادية والأربعني املتعلقة بنوعية البيانات.
مما   )SDMX( واملعلومات  الإح�صاءات  تبادل  نظام  وجود   -   
ي�صاعد يف بناء قاعدة بيانات اإح�صائية بدول املجل�س تتفق مع 

قواعد البيانات بالدول الأع�صاء.
باللجان  املخت�صة  التخطيط  اإدارة  لدعم  الهتمام  وجود   -
يف  املوجودتني  بالن�صر  املخت�صة  الإح�صاء  واإدارة  الإح�صائية، 
واخلرباء  والب�صرية  املالية  باملوارد  وتزويدهما  العامة،  الأمانة 

لكي يتم تطوير الإح�صاء على امل�صتوى الإقليمي.
- تزايد املبادرات للتكامل اخلليجي يف خمتلف املجالت القت�صادية 
والجتماعية والثقافية، مما يعزز  ال�صراكة يف دول املجل�س بني 

كافة ال�صركاء يف العمل الإح�صائي.
م�صتوى  على  املحرز  اخلليجي  التقدم  قيا�س  يف  الرغبة  وجود   -

الإقليم.
- �صرعة احلراك يف وترية الظواهر القت�صادية والجتماعية.

- وجود خطط تنموية لها متطلبات اإح�صائية.
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 رابعا:  العوائق والصعوبات:
اإل  بالرغم مما حققه العمل الإح�صائي بدول املجل�س من تطور ، 
اأن ال�صبيل اإىل ا�صتدامة ذلك التطور ، يظل  حمفوفا ببع�س ال�صعوبات 

واملعوقات التي ميكن اإجمالها يف الآتي:
- عدم �صدور ت�صريعات ولوائح تنفيذية ملزمة على م�صتوى مركزية  
اإنتاج  الإح�صاءات كمهمة مركزية  لالأجهزة  الإح�صائية ، ول 
الذي  الأمر   ، املنتجني  خمتلف   قبل  من  ال�صتخدام  مركزية 
يعني بقاء التناف�س على اإنتاج الإح�صاءات بديال للتناف�س على 

ا�صتخدامها.
- ا�صتمرار تباين الت�صريعات القائمة يف جمال الإح�صاء لبع�س الدول 
مع القرارات ال�صادرة من املجل�س ، الأمر الذي يبقي قوة التاأثري 

ل�صالح اجلانب املحلي على ح�صاب الت�صريعات امل�صرتكة.
الإح�صائية  الأن�صطة  حزمة  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفر  عدم   -
الر�صمية والتي ينبغي ان تكون ذات تغطية �صاملة ح�صب التو�صيات 
غري  الإح�صائية  املنتجات  يبقي  مما  الإطار،  هذا  يف  الدولية 
قادرة على تغطية الظاهرة القت�صادية والجتماعية واجلغرافية 

وغريها من عنا�صر الربنامج  الإح�صائي الع�صري. 
- عدم توفر الكوادر الب�صرية وباملوا�صفات املنا�صبة وعدم القدرة 
القدرات   لبناء  والتاأهيلية،  التدريبية  الربامج  اإطالق  على 
اأو  الإح�صائية   لالأجهزة   املوؤ�ص�صي   امل�صتوى  على  الإح�صائية 

على م�صتوى الكوادر الب�صرية.
- �صعف املعرفة باأهمية الإح�صاء يف اتخاذ القرارات املبنية على 

الأدلة.
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3. األهداف الكلية والجزئية  

ي�صتند هذا اجلزء من الوثيقة يف حتديد الأهداف الكلية واجلزئية، 
اأهم  ا�صتخال�س   مت  وقد  وال�صعف.  القوة  نقاط  حتليل  نتائج  على 
الأهداف الكلية والفرعية التي �صت�صكل جوهر عمل وجهد كافة اجلهات 
املعنية بالإطار العام لال�صرتاتيجية الإح�صائية املوحدة ،  لأن حتقيقها 
على اأر�س الواقع �صيوؤدي اإىل اإحداث تطوير حقيقي وملمو�س يف م�صرية 
الذي  الأ�صا�س  اأي�صًا  وهي   التعاون،  جمل�س  لدول  الإح�صائي  البناء 
�صيعتمد عليه يف قيا�س النجاح والتقدم على �صعيد تنفيذ كافة عنا�صر 

هذا الإطار.

االحصائية  القدرات  وتعزيز  بناء  الهدف الكلي )1(: 
والمؤسسية لبلدان دول مجلس التعاون 
على  اإلحصائية  المتطلبات  لمواكبة 

مستوى دول المجلس.
األهداف الجزئية:

1          تطوير وتفعيل وتقريب الت�صريعات التي   -  1
حتكم العمل الإح�صائي بدول املجل�س.

الإح�صائية  الأجهزة  قدرة  تطوير           2  -  1
املكونة  الأخرى  واجلهات  املركزية 
للنظام الإح�صائي لتزويد الأمانة العامة 
يف  اجلودة  ذات  الإح�صائية  باملعلومات 
الأوقات املنا�صبة وفقًا للمعايري الدولية.
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3          تفعيل تبادل اخلربات بني دول املجل�س   -  1
يف �صتى املجالت الإح�صائية.

دول  يف  الإح�صائية  القدرات  تطوير           4  -  1
خرباء  تكوين  يف  ي�صاعد  مما  املجل�س 

وطنيني يف املجال الإح�صائي.
لإدارتي  الإح�صائية  القدرات  تطوير           5  -  1

التخطيط والإح�صاء بالأمانة العامة.

الهدف الكلي )2(:    تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات 
اإلحصائية بشكل مستدام:

األهداف الجزئية:
الإح�صائي بني  العمل  توحيد منهجيات           1  -  2
مع  توافقها  مراعاة  مع  املجل�س  دول 

الأطر والأدلة الدولية.
اإنتاج  يف  والت�صاق  ال�صمول  حتقيق           2  -  2
النق�س  و�صد  للمقارنة  القابلة  البيانات 

يف املنتجات الإح�صائية.
اجلودة  مفهوم  م�صرتك  ب�صكل  تبني           3 -2
لأطر  وفقًا  الر�صمية،  لالإح�صاءات 
جودة  تقييم  اإطار  ومنها  اجلودة، 
ال�صادر   DQAF الإح�صائية  البيانات 
ومبادرة  الدويل  النقد  �صندوق  عن 
املتحدة  لالأمم  الإح�صائية  اللجنة 
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املتعلقة  والأربعني  احلادية  دورتها  يف 
بالأطر الوطنية ل�صمان اجلودة.

الهدف الكلي )3(:  تطوير وتوسيع النشر اإلحصائي:

األهداف الجزئية:
تبني - على املدى الق�صري - املعيار العام           1  -  3
عن  ال�صادر   GDDS البيانات  لن�صر 
�صندوق النقد الدويل والعمل على تهيئة 
الإح�صائي  للنظام  الأ�صا�صية  البنية 
لن�صر  اخلا�س  النظام  متطلبات  ملواكبة 

البيانات SDDS على املدى البعيد.
بناء قاعدة بيانات مركزية لدول املجل�س           2  -  3
تغذى بالبيانات مبا�صرة من قبل البلدان 
اإدخال  بوابات  طريق  عن  الأع�صاء 
املبادرة  العتبار  بعني  تاأخذ  للبيانات 
الدولية حول تبادل البيانات واملعلومات 

.SDMX الإح�صائية
ملجل�س  العامة  الأمانة  متطلبات  تلبية           3  -  3
الإح�صائية  البيانات  من  التعاون 

الأ�صا�صية.
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الهدف الكلي )4(:  تطوير وتحسين آليات التنسيق فيما بين 
من  المجلس  بدول  اإلحصائية  األجهزة 
العامة  األمانة  وبين  بينها  وفيما  جهة، 

لمجلس التعاون من جهة أخرى:
 األهداف الجزئية:

�صنوية  اإح�صائية  عمل  برامج  بناء           1  -  4
الأجهزة  بني  م�صرتكة  وم�صاريع  موحدة 
تلبي  املجل�س  دول  يف  الإح�صائية 
الحتياجات الإح�صائية لإدارات الأمانة 

العامة لدول املجل�س.
والفرق  اللجان  ومهام  عمل  مراجعة           2  -  4
املنبثقة عن جلنة وكالء وروؤ�صاء الأجهزة 
الإح�صائية مبا يتوافق مع تنفيذ الإطار 

العام لال�صرتاتيجية.
اللجان  مع  م�صرتك  ب�صكل  العمل           3  -  4
اإطار  يف  العاملة  الأخرى  الإح�صائية 
جمل�س التعاون والتابعة لإدارات الأمانة 
تطوير  بهدف  التعاون  ملجل�س  العامة 

وتن�صيق العمل الإح�صائي.
يف  ال�صركاء  كافة  بني  ال�صراكة  تعزيز           4  -  4

العمل الإح�صائي.
على  واحدة  اإح�صائية  موؤ�صرات  اإعداد           5  -  4

م�صتوى الإقليم.
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الهدف الكلي )5(:  العمل على إعداد وتقريب االستراتيجيات 
المجلس  دول  في  الوطنية  اإلحصائية 
والبرامج  المتطلبات  مع  يتماشى  بما 
ومع  المشتركة  الخليجية  اإلحصائية 

أفضل الممارسات الدولية.
الهدف الجزئي:

ا�صرتاتيجيات  حتديث  اأو  اإعداد           1  -  5
العتبار  يف  تاأخذ  وطنية  اإح�صائية 

املتطلبات الإح�صائية اخلليجية.
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4 - مدخل استرشادي للخطة التنفيذية وآلياتها

اأهداف  لتتمكن من حتقيق  التنفيذية مرنة  تكون اخلطة  اأن  يجب 
خالل  من  وذلك  املوحدة،  الإح�صائية  لال�صرتاتيجية  العام  الإطار 
جودة  بدوره  يحقق  الذي  الوطني  الإح�صائي  العمل  جودة  �صمان 
املخرجات الإح�صائية . وهذا يتطلب و�صع برامج واأن�صطة وفق جداول 

زمنية حمددة يف املجالت التالية:
1.   العمل على فهم وتبني الإطار العام لال�صرتاتيجية من قبل جميع 
العاملني يف اجلهاز املركزي لالإح�صاء مع اإ�صراك اجلميع، كل 

ح�صب تخ�ص�صه، يف الربنامج الزمني والأن�صطة وامل�صاريع.
املركزية  الإح�صائية  الأجهزة  يف  للعاملني  الفني  امل�صتوى  رفع   .2

ملختلف املجالت الإح�صائية.
3. تطوير هيكل اإدارات الأجهزة الإح�صائية املركزية مبا يتوافق مع 

طموحات ومتطلبات اخلطة.
الأعمال  جلميع  واملهام  والخت�صا�صات  امل�صوؤوليات  حتديد   .4

والوحدات الإدارية.
بالأجهزة  والفني  والإ�صرايف  والإداري  القيادي  امل�صتوى  رفع   .5

الإح�صائية بالدول والإدارات املعنية يف الأمانة العامة.
م�صتوى جودة  ورفع  الأداء  وقيا�س  وتقييم  للمتابعة  اآليات  اإيجاد   .6

املنتجات الإح�صائية.
7. تقوية النظام الإح�صائي الوطني من خالل:

املراكز  مع  الفعال  والت�صال  التن�صيق  لزيادة  والعمل  ال�صعي   -
تنفيذ   يف  �صركاء  وجعلهم  الدولة،  يف  الأخرى  الإح�صائية 
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الإطار العام لالإ�صرتاتيجية .
- ال�صعي والعمل على ت�صويق امل�صروع الإح�صائي لدى قطاعات 
اإجناح   واإ�صراكهم يف  والأهلية،  املجتمع احلكومية واخلا�صة 
للبيانات  املنتجني  بني  العالقة  تقوية  خالل  من  الإطار  هذا 

وامل�صتخدمني له.

الدولية  املنظمات  مع  والتن�صيق  التوا�صل  زيادة  على  العمل   .8
والراعية امل�صرتكة للعمل الإح�صائي ككتلة خليجية واحدة.

ومن أجل تفعيل آليات تنفيذ اإلطار، يوصى بإدارة الخطة التنفيذية 
على النحو التالي: -

1. تعترب الدول الأع�صاء والأمانة العامة املنفذين لهذا الإطار.
اآلية رئي�صية لتفعيل ما  اأجهزة الإح�صاء يف دول املجل�س  2. اعتبار 

ورد يف هذا الإطار.
على  لالتفاق  العامة  الأمانة  مع  بالتن�صيق  الأع�صاء  الدول  قيام   .3
الأن�صطة التف�صيلية والربامج الالزمة لتحقيق الأهداف الواردة 

يف هذا الإطار وتنفيذها.
4. ت�صكيل فريق عمل / جلنة فنية ملتابعة تنفيذ هذا الإطار، على ان 

تعقد الجتماعات ب�صكل دوري.
5.  قيام جلنة وكالء وروؤ�صاء الأجهزة الإح�صائية بتقييم هذا الإطار 
والإقليمية  املحلية  للتطورات  مواكبته  ي�صمن  مبا  دورية  ب�صفة 
والتنمية  للتخطيط  الوزارية  للجنة  تو�صياتها  ورفع  والدولية، 

لعتمادها.
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6.  قيام كل دولة بالإ�صافة اإىل الأمانة العامة بتعيني �صابط ات�صال، 
الإ�صراف  ويتوىل  ات�صال  حمور  ليكون  اإدارة،  مدير  عن  يقل  ل 
على  تطبيق  الإطار العام لال�صرتاتيجية ومتابعتها والتن�صيق مع 

الأجهزة الأخرى املنتجة للبيانات.
الأخرى مبا يتالءم مع  العمل  اللجان وفرق  اإعادة حتديد مهام   .7

الإطار العام  لال�صرتاتيجية .
يكون  اأن  على  لالإطار  زمنية  �صنوات كمدة  8.  حتديد فرتة خم�س 

ذلك من تاريخ اإقراره.
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مرفق رقم )1(
منهجية إعداد تقييم الوضع اإلحصائي الراهن

 بدول المجلس

اعتمادا على اأف�صل املنهجيات العلمية واملمار�صات ذات الكفاءة العالية 
، املتعارف عليها، يف جمال تقييم الأداء مت تبني اأ�صلوب تقييم نقاط القوة 
وال�صعف والفر�س والتحديات واملعروف با�صم )SWOT Analysis(، باعتبار 
ذلك من املنهجيات الأكرث دقة للتعرف على البيئة الداخلية واخلارجية 
دول  ا�صرتاتيجية  اإعداد  يف  اأوىل  كخطوة  الإح�صائية،  املوؤ�ص�صات  لعمل 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. وقد مت اإجراء تقييم معمق للو�صع 
احلايل لالأنظمة الإح�صائية لدول املجل�س ولالأمانة العامة  من منظور 
م�صتخدم البيانات . وتنفيذًا ملا اتفق عليه فريق عمل اإعداد الإطار العام 
لال�صرتاتيجية الإح�صائية املوحدة لدول املجل�س فقد ا�صتند تقييم الو�صع 

الراهن لالإح�صاء على عدة م�صادر من بينها:-

أوال: اللقاءات مع بعض المستخدمين: 
ت�صكل عملية اإعداد ال�صرتاتيجيات ح�صيلة جهد جماعي ، كونها 
متثل خطة عمل تهم العديد من الأطراف، ويف حالة الإح�صاءات 
تعك�س اهتمام  وتعقيدًا، كونها  ت�صعبا  العملية تزداد  الر�صمية فان 
عقد  مت  ال�صياق،   هذا  ويف  الإح�صائي.  النظام  مكونات  خمتلف 
حلقة نقا�س بني اأع�صاء فريق  الإطار العام  لال�صرتاتيجية وممثلي 
والحتاد  امل�صرتكة  اخلليجية  وال�صوق  النقدي  الحتاد  اإدارات 
البيانات  من  الإدارات  تلك  احتياجات  معرفة  بهدف  اجلمركي 
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العالقة  ذات  امل�صادر  من  جمعها  يف  املتبعة  والطرق  الإح�صائية 
بهذه البيانات وطرق معاجلتها وال�صعوبات التي تواجهها.

ثانيا: االستبيانات:
لال�صرتاتيجية  العام  الإطار  اإعداد  فريق عمل  تو�صية   على �صوء 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  املوحدة  الإح�صائية 
اأ�ص�س موحدة جلميع  على  الإح�صائية  الأنظمة   تقييم  واملت�صمنة 
اعتمادا  ال�صتبيانات  من  عدد  ت�صميم  مت  فقد   الأع�صاء،  الدول 

على كل من:
اأ.  املعيار العام لن�صر البيانات )GDDS( الذي و�صع عام 1997م 
اأويل على حت�صني نوعية البيانات املتعلقة  والذي  ركز ب�صكل 

بالعديد من املوؤ�صرات القت�صادية والجتماعية.
يوفر  والذي   ،)DQAF( البيانات  نوعية  تقييم  عمل  اإطار   - ب 
حيث  من  البيانات  لن�صر  العام  للمعيار  تف�صياًل  اأكرث  هيكاًل 

تقييم جودة جمموعات معينة من البيانات.
ج -  وفقا ملوؤ�صرات pARIS 21 املتعلقة ببناء القدرات الإح�صائية 

وذلك على النحو التايل:
1. ا�صتبيان  الأجهزة الإح�صائية املركزية )اأ(:  

مت ت�صميم هذا ال�صتبيان للتعرف على املبادئ الأ�صا�صية   
الت�صريعات  بتوفري  واللتزام  الر�صمية  لالإح�صاءات 
واللتزام  فيها  الإح�صائي  العمل  ل�صري  املنظمة  القانونية 
واملالية  الب�صرية  املوارد  حجم  معرفة  اإىل  بالإ�صافة  بها، 
املتوفرة بتلك الأجهزة ، وتقييم الإح�صاءات التي ت�صدرها 
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مع  التقييم  عملية  يف  املتبع  والأ�صلوب  الأخرى  اجلهات 
حتديد كيفية معاجلة التباين يف الإح�صاءات - اإن وجدت 

- بني اجلهات املنتجة للبيانات وحتقيق التن�صيق بينها.
2. ا�صتبيان الأجهزة الإح�صائية املركزية )ب(: 

اجلهات  على  توزيعه  ومت  ال�صتبيان  هذا  ت�صميم  مت   
بهدف معرفة الإطار التحليلي واملفاهيم والتعاريف ونظم 
ودورية  البيانات  حداثة  وم�صتوى  امل�صتخدمة  الت�صانيف 
القيا�صية  والأرقام  القومية  احل�صابات  من  لكل  ن�صرها 

)ب�صقيها املنتجني وامل�صتهلكني( واإح�صاءات العمالة.
3. ا�صتبيان القطاع اخلارجي: 

مت توزيعه على البنوك املركزية يف الدول الأع�صاء بهدف   
معرفة نوع الدليل امل�صتخدم يف ميزان املدفوعات وحتديد 
ودرجه  ن�صرها  دورية  ومدى  البيانات  تغطية  م�صتوى 

حداثتها.
4. ا�صتبيان القطاع املايل: 

بهدف  الأع�صاء  الدول  يف  املالية  لوزارات  موجه  وهو   
)اإطار  املالية  الإح�صاءات  يف  امل�صتخدم  الإطار  معرفة 
لعام  اأو  1986م  لعام  احلكومة  مالية  اإح�صاءات  دليل 
الإح�صاءات  تلك  تقييم  يف  املتبع  والأ�صا�س  2001م( 

وماهية الت�صانيف الأ�صا�صية امل�صتخدمة.
5. ا�صتبيان الأجهزة الإح�صائية الأخرى املنتجة للبيانات: 

اجلهات  جميع  على  ال�صتبيان  هذا  توزيع  مت  وقد   
يعادلها،  ما  اأو  الإح�صائية  البيانات  باإنتاج  تقوم  التي 
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هذا  وجاء  دولة.  كل  يف   الإح�صائي  اجلهاز  با�صتثناء 
ال�صتبيان بهدف معرفة نوعية البيانات املنتجة وماهية 
و�صبط  وتقييمها  جمعها  طرق  يف  املتبعة  الأ�صاليب 
جودتها، بالإ�صافة اإىل معرفة اأ�صلوب ن�صر تلك البيانات 
اتباعها  ومدى  واحلداثة  الدورية  حيث  من  الإح�صائية 

ملعايري الن�صر املتعارف عليها دوليًا.

وقد مكنت هذه ال�صتبيانات من احل�صول على �صورة تعك�س الواقع 
احلايل لالأنظمة الإح�صائية لدول املجل�س من حيث نقاط القوة وال�صعف 

امل�صتخل�صة من النواق�س مرورًا بتحديد احتياجات امل�صتخدمني. 


