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قرارات وتوصيات 

اجمللس الوزاري يف دورته )148( 

يوم األربعاء 6 ذو القعدة  1442هـ املوافق 16 يونيو 2021م

األمانة العامة

عقــد اجمللــس الــوزاري جمللــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــة دورتــه الثامنــة واألربعني بعد 

املائــة يف يــوم األربعــاء 6 ذو القعــدة 1442هـ 

ــة  ــر األمان ــو 2021م، يف مق ــق 16 يوني املواف

العامة، برئاسة سعادة الدكتور/ عبداللطيف 

بــن راشــد الزياني، وزيــر اخلارجيــة مبملكة 
ــس  ــة للمجل ــدورة احلالي ــس ال ــن، رئي البحري

الوزاري، ومبشــاركة أصحاب الســمو واملعالي 

والسعادة:

معالـي / خليــــفة شــــاهني املـــــرر 
وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

الشيخ/ عبداهلل بن أمحد  الدكتور  سعادة 
خليفة آل 

وكيــل وزارة اخلارجيــة للشــؤون السياســية 

ــة البحرين مبملك

فرحــان  بن  فيصـل  األمري/  السـمو  صاحـب 
سعود آل 

السعودية العربية  باململكة  اخلارجية  وزير 

معالــي الســيد/ بــدر بــن محــد بــن محــود 
البوســعيدي

وزير اخلارجية بسلطنة عمان.

سعادة الشيخ/ حممد بن عبدالرمحن آل ثاني
اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 

قطر بدولة 

معالي الشيخ الدكتور/ أمحد ناصر احملمد 
الصباح

جملس  لشؤون  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير 

الكويت بدولة  الوزراء 

ومعالــي الدكتــور/ نايــف فــاح مبــارك 
احلجــرف،

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العام  األمني   

. بية لعر ا

ــة  ــات املدرج ــوزاري املوضوع ــس ال ــدارس اجملل ت

على جــدول األعمــال، واختــذ بشــأنها القرارات 

والتوصيــات التاليــة:
رؤية خادم احلرمني الشريفني: 

أواًل: تقريــر متابعــة رؤيــة خــادم احلرمــني 
الشــريفني بشــأن تعزيــز العمــل اخلليجــي 

املشــرك:
إن اجمللس الوزاري، وقد،

يف  املوقر  األعلى  اجمللس  مقام  قرار  استذكر 

ديسمرب   )الرياض،  والثالثني  السادسة  دورته 

احلرمني  خادم  رؤية  اعتماد  بشأن  2015م( 
. يفني لشر ا

وقــرار مقــام اجمللــس األعلــى املوقــر يف دورتــه 

ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــني )قم ــة واألربع احلادي

والشــيخ صباح( )العال، يناير  2021م(، بشأن 

رؤيــة خــادم احلرمــني الشــريفني حــول تعزيــز 

العمــل اخلليجــي املشــرتك.

تنفيذ  بشأن  العامة  األمانة  تقرير  على  واطلع 

قرر: ما ورد يف رؤية خادم احلرمني الشريفني، 

واللجان  األعضاء  للدول  الشكر  تقديم  	 .1
جهود  من  بذلته  ما  على  والفنية  الوزارية 

الرؤية. يف  ورد  ما  لتنفيذ 

الوزارية  واللجان  واجملالس  اهليئات  تقوم  	 .2
التعاون،  جملس  إطار  يف  العاملة  والفنية 

اجمللس،  أجهزة  وكافة  العامة،  واألمانة 

األعلى  اجمللس  قرار  تنفيذ  باستكمال 

احلرمني  خادم  رؤية  بشأن   )41( الدورة  يف 

الشريفني، ومضاعفة اجلهود الستكمال 

جدول  وفق  تنفيذية،  خطوات  من  تبقى  ما 

حمدد. زمين 

العامة برفع تقرير حمدث  تكليف األمانة  	 .3
القادمة. دورته  يف  املوقر  األعلى  اجمللس  ملقام 

ثانيًا: البند رقم )17( من رؤية خادم احلرمني 
املؤسسات  كافة  بوضع  اخلاص  الشريفني 
واملنظمات واملكاتب اخلليجية حتت مظلة 

التعاون: العامة جمللس  األمانة 
إن اجمللس الوزاري، وقد،

اســتذكر قــرار مقــام اجمللــس األعلــى املوقر يف 

دورتــه السادســة والثالثني )الرياض، ديســمرب  

2015م (، بشــأن اعتمــاد رؤية خــادم احلرمني 
الشــريفني، حــول تعزيــز العمــل اخلليجــي 

املشــرتك، وما تضمنتــه الرؤية حول املؤسســات 

واملنظمــات واملكاتــب اخلليجيــة. 

املوقر  األعلى  اجمللس  مقام  قرار  واستذكر 

)جدة،  عشر  السادس  التشاوري  لقائه  يف 

اجمللس  توصية  اعتماد  بشأن  2016م(  مايو 

الوزاري يف اجتماعه التنسيقي، الذي عقد يف 

على  باملوافقة  القاضي  2016م(،  أبريل   7(

خادم  رؤية  تنفيذ  بآلية  املتعلقة  التوصيات 

احلرمني الشريفني، الواردة يف حمضر االجتماع 

تنفيذ  ملتابعة  الوزارية  للجنة  عشر  اخلامس 

2016م.( مارس   30( يف  عقد  الذي  القرارات، 

يف  املوقر  األعلى  اجمللس  مقام  قرار  واستذكر 

دورته احلادية واألربعني )قمة السلطان قابوس 

2021م(، بشأن  )العال، يناير  والشيخ صباح( 

تعزيز  حول  الشريفني  احلرمني  خادم  رؤية 

املشرتك.  اخلليجي  العمل 

ــأن  ــة بش ــة العام ــر األمان ــى تقري ــع عل واطل
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تنفيــذ مــا ورد يف البنــد )17( مــن رؤيــة خــادم 
احلرمني الشــريفني بشأن املؤسسات واملكاتب 

واملنظمــات اخلليجيــة، قــرر مــا يلي:
باملؤسسات/املنظمات/املكاتب  األخذ علمًا  	.1
اليت أصبحت تعمل حتت مظلة األمانة العامة 
الواردة يف مذكرة األمانة العامة )البند أواًل( 

وعددها )15( مؤسسة/ منظمة/ مكتب.
تعميم آلية العمل املقرتحة من األمانة العامة  	.2
ملعاجلة وضع املؤسسات/املنظمات/ املكاتب 
الواردة يف تقرير األمانة العامة )البند ثانيا(  
حول  مرئياتها  إلبداء  األعضاء  الدول  على 
مقرتح اآللية، ورفع ذلك للمجلس الوزاري يف 

دورة قادمة. 
ثالثًا : الشؤون االقتصادية والتنموية:

إنشاء اهليئة اخلليجية للسكك احلديدية:
إن اجمللس الوزاري، وقد،

)األمانــة   147 دورتــه  يف  قــراره  اســتذكر 
العامــة، مارس 2021م(، بشــأن ما توصلت إليه 
ــا  ــالت يف اجتماعه ــل واملواص ــة وزراء النق جلن
الثانــي والعشــرين )ديســمرب 2020م(، حــول 
إنشاء الوكالة اخلليجية للسكك احلديدية، 
وتغيري مســمى الوكالة اخلليجية للســكك 
احلديدية لتكون اهليئة اخلليجية للســكك 

احلديدية.
قرر التوصية ملقام اجمللس األعلى املوقر مبا يلي: 

اخلليجيــة  اهليئــة  إنشــاء  علــى  املوافقــة   
ــة وزراء  ــض جلن ــة، وتفوي ــكك احلديدي للس
النقــل واملواصــالت بإقــرار مهامهــا وهيكلهــا 
التنظيمــي، واختــاذ مــا يلــزم لبــدء أعماهلــا. 

املركز اإلحصائي: 
للعمل  االسراتيجية  اخلطة  على  املوافقة 
اإلحصائي اخلليجي املشرك للفرة )2021 
حمضــر  يف  ورد  مــا  واعتمــاد  2025م(،   -
لشؤون  الدائمة  للجنة  السابع  االجتماع 

العمــل اإلحصائــي:
إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى حمضــر االجتمــاع الســابع للجنــة 
ــال  ــي )اتص ــل اإلحصائ ــؤون العم ــة لش الدائم
إليه  توصلت  ما  وعلى  2021م(  مارس  مرئي، 
للعمل  االسرتاتيجية  اخلطة  بشأن  اللجنة 
قرر: 2025م(   -  2021( املشرتك  اإلحصائي 

للجنة  السابع  االجتماع  حمضر  اعتماد  	.1
اإلحصائي. العمل  لشؤون  الدائمة 

للعمل  االسرتاتيجية  اخلطة  على  املوافقة  	.2
2025م(،   -  2021( املشرتك  اإلحصائي 

املرفقة. بالصيغة 
اجلوانب التنظيمية: 

برنامج معالي األمني العام حلديثي التخرج:
إن اجمللس الوزاري، وقد،

بشأن  العامة  األمانة  مذكرة  على  اطلع 
نايف  الدكتور/  العام  األمني  معالي  مبادرة 
تدرييب  برنامج  لتنفيذ  احلجرف،  مبارك  فالح 
األعضاء  الدول  من  مبرشحني  التخرج  حلديثي 
وبتغطية  دفعة  لكل  والعدد  الشروط  وفق 

قرر: العامة،  األمانة  ميزانية  من  مالية 
اللجنة  إىل  وإحالته  املشروع،  مباركة  	.1
لدراسة  واإلدارية  املالية  للشؤون  الدائمة 

بالربنامج. املتعلقة  اجلوانب  مجيع 

الدائمة  اللجنة  ومالحظات  مرئيات  عرض  	.2
للشؤون املالية واإلدارية على الدورة )149( 

الوزاري. للمجلس 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استضافة 
املتحدة اإلطارية بشأن  اتفاقية األمم  ملؤمتر 

املناخ: تغري 
إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلــع على مذكــرة وزارة اخلارجيــة والتعاون 
الدولــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة رقــم 
بشــأن  2021/5/17م،  بتاريــخ   15521
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة  اإلم ــتضافة  دول اس
ــم  ــة األم ــرين التفاقي ــن والعش ــر الثام للمؤمت
 )COP28( املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ

قرر: 2023م،  للعــام 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  طلب  دعم 
األطراف  ملؤمتر   )28( الدورة  أعمال  الستضافة 
تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف 
املناخ )COP 28( للعام 2023م، يف أبوظيب.
دعــم إعــادة ترشــح دولــة اإلمــارات العربيــة 
التنفيــذي  اجمللــس  لعضويــة  املتحــدة 
للمنظمــة العربيــة للطــريان املدنــي واللجان 

2022م:  -  2020 للفــرة  الفنيــة 
إن اجمللس الوزاري، وقد،

ــة  ــام وزارة اخلارجي ــرة مق ــى مذك ــع عل اطل
والتعــاون الدولــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة املوقرة برقم 19708 وتاريخ 15 يونيو 
2021م، بشأن دعم إعادة ترشح دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة لعضويــة اجمللــس التنفيــذي 

ــان  ــي واللج ــريان املدن ــة للط ــة العربي للمنظم
ــرر: ــرتة 2020 - 2022م، ق ــة للف الفني

دعم إعادة ترشح دولة اإلمارات العربية املتحدة 
العربية  للمنظمة  التنفيذي  اجمللس  لعضوية 
 2020 للفرتة  الفنية  واللجان  املدني  للطريان 

2022م.  -
دعــم ترشــح اململكــة العربيــة الســعودية 
النتخابــات اجمللــس التنفيــذي للمنظمــة 
ــة  ــان الفني ــي واللج ــريان املدن ــة للط العربي

2023م:  -  2021 للفــرة 
إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة 
اململكة العربية الســعودية املوقرة بتاريخ 14 
يونيــو 2021م، بشــأن دعــم ترشــح اململكــة 
العربية السعودية النتخابات اجمللس التنفيذي 
ــان  ــي واللج ــريان املدن ــة للط ــة العربي للمنظم

الفنيــة للفــرتة 2021 - 2023م، قــرر:
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــح اململك ــم ترش دع
النتخابــات اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية 
للطريان املدني واللجــان الفنية للفرتة 2021 - 

2023م.
اجمللس  النتخابات  قطر  دولة  ترشح  دعم 
املدني  للطريان  العربية  للمنظمة  التنفيذي 

2023م:  -  2021 للفرة  الفنية  واللجان 
إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة 
دولــة قطــر املوقــرة برقــم 129693 وتاريخ 14 
يونيــو 2021م، بشــأن دعــم ترشــح دولــة قطر 
النتخابــات اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية 
للطريان املدني واللجان الفنية للفرتة 2021م 

قرر: 2023م،   -
اجمللس  النتخابات  قطر  دولة  ترشح  »دعم 
املدني  للطريان  العربية  للمنظمة  التنفيذي 
يف  2023م،   -  2021 للفرتة  الفنية  واللجان 
االنتخابات اليت ستعقد خالل اجتماعات الدورة 
السادسة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة 

يومــي 1 و 2 يوليــو 2021م«.

للمجلس   )148( الدورة  عن  الصادر  البيان 
الوزاري: 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

الدورة  عن  الصادر  البيان  مشروع  على  اطلع 
)148( للمجلس الوزاري، قرر اعتماده، وتوجيه 

بنود. ما ورد فيه من  العامة مبتابعة  األمانة 
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البيان الصادر 

عن اجمللس الوزاري  يف دورته )148(

األربعاء 6 ذوالقعدة 1442هـ  املوافق 16 يونيو 2021م

األمانة العامة

عقــد اجمللــس الــوزاري جمللــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربية دورته )148( يوم األربعاء 6 ذو 

القعــدة 1442هـ املوافق 16 يونيو 2021م، يف 

الدكتور  سعادة  برئاسة  العامة،  األمانة  مقر 

خارجية  وزير  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 

ــة  ــدورة احلالي ــس ال ــن، رئي ــة البحري مملك

للمجلس الوزاري جمللس التعاون، ومشــاركة:

معالـي / خليــــفة شــــاهني املـــــرر 
وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

فرحــان  بن  فيصـل  األمري/  السـمو  صاحـب 
سعود آل 

السعودية العربية  باململكة  اخلارجية  وزير 

معالــي الســيد/ بــدر بــن محــد بــن محــود 
البوســعيدي

وزير اخلارجية بسلطنة عمان.

سعادة الشيخ/ حممد بن عبدالرمحن آل ثاني
اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 

قطر بدولة 

معالي الشيخ الدكتور/ أمحد ناصر احملمد 
الصباح

جملس  لشؤون  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير 

الكويت بدولة  الوزراء 

ومعالــي الدكتــور/ نايــف فــاح مبــارك 
احلجــرف،

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العام  األمني 
. بية لعر ا

رفع اجمللس الوزاري صادق التهاني والتربيكات 

دول  قادة  والسمو  اجلاللة  أصحاب  مقام  إىل 

وأبناء  ورعاهم،  اهلل  حفظهم  التعاون،  جملس 

الذكــرى  التعــاون، مبناســبة  دول جملــس 

األربعني لتأسيس جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية، ثـمن اجمللس الوزاري ما حققته مسرية 

املاضية،  األربعة  العقود  خالل  التعاون  جملس 

مسريته  وثبات  اجمللس  ومتاسك  قوة  مؤكدًا 

ورسوخ منجزاته، متطلعًا للعقد اخلامس بكل 

أمل لتحقيق مزيد من املنجزات لدول اجمللس مبا 

والتقدم  الرفاه  وحيقق  واستقرارها  أمنها  يعزز 

لشعوبها. املستدامة  والتنمية 

خادم  كلمة  مبضامني  الوزاري  اجمللس  وأشاد 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

ـ  السعودية  العربية  اململكة  ملك  سعود  آل 

حفظه اهلل ورعاه ـ أمام ) قمة القادة حول املناخ( 

املتحدة  الواليات  رئيس  من  بدعوة  عقدت  اليت 

األمريكية  يف 22-23 أبريل 2021م حبضور 

40 من قادة دول العامل، منوهًا جبهود اململكة 
الراميــة ملكافحــة التغــري املناخــي إلجيــاد 

العربية  اململكة  به  تقوم  ومبا  أفضل،  بيئة 

الســعودية  وكافــة دول جملــس التعــاون مــن 

جهود يف كل ما من شأنه احلفاظ على البيئة 

ــبة  ــة مناس ــاد بيئ ــا وإجي ــل مكوناته بكام

مبادرتني  إطالق  خالل  من  احلياة  جودة  ورفع 

دوليتني مبادرة »السعودية اخلضراء« ومبادرة 

عنهما  أعلن  اليت  األخضر«  األوسط  »الشرق 

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 

ــارس  ــاع، يف 27 م ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال جمل

2021م، لرسم توجه اململكة واملنطقة ملواجهة 
التحديات البيئية، واملساهمة يف احلفاظ على 

وتقليل  الطبيعية  واحلياة  النباتي  الغطاء 

ــة  ــة، ومكافح ــات الكربوني ــبة االنبعاث نس

التغــري املناخي.

العربية  اإلمارات  دولة  الوزاري  اجمللس  وهنأ 
املتحدة على انتخابها عضوًا غري دائم يف جملس 
األمن الدولي للفرتة 2022-2023م، كما عرب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  الستضافة  دعمه  عن 
يف  األطراف  ملؤمتر  والعشرين  الثامنة  الدورة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

2023م. عام  أبوظيب  يف   »28  COP«

وأشــاد اجمللــس الــوزاري بنتائــج االجتمــاع 
األول جمللــس التنســيق الســعودي الكويــيت، 
ومــا اشــتمل عليــه مــن اتفــاق وتوقيع عــدد من 
ــني  ــات ب ــر العالق ــم، لتطوي ــرات التفاه مذك
ــل  ــذا العم ــدًا أن ه ــا، مؤك ــن وتنويعه البلدي
الثنائي بني الدول األعضاء يعد رافدًا من روافد 
العمل املشرتك ويعزز مسرية جملس التعاون ملا 

اجمللس. دول  مواطين  خري  فيه 

العربيــة  اململكــة  الــوزاري  وهنــأ اجمللــس 
جملس  يف  أصياًل  عضوًا  بانتخابها  السعودية 
 –  2021 لألعوام  الدولية  العمل  منظمة  إدارة 

2024م. 
وأشاد اجمللس الوزاري باجلهود اليت تبذهلا وزارات 
بدول  الصحي  القطاع  يف  والعاملون  الصحة 
كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  التعاون  جملس 
محــالت  يف  والتوســع  االســتمرار  وأهميــة 
اهلل  بإذن  ستساهم  اليت  والتحصينات  التطعيم 
الوزاري  اجمللس  وحث  اجلائحة.  هذه  جتاوز  يف 
املواطنني واملقيمني بدول جملس التعاون على 
أخذ التطعيمات الالزمة ضد كوفيد 19، اليت 
للمناعة  للوصول  وفعاليتها  مأمونيتها  أثبتت 

اجلائحة. هذه  وجتاوز  اجملتمعية 

أظهرتها  اليت  بالقيادة  الوزاري  اجمللس  ورحب 

جمموعــة الــدول الصناعيــة الســبع G7 يف 

االلتزام بتوفري أكثر من بليون جرعة من اللقاح 
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التعايف  النامية. مما سيسهم يف تسريع  للدول 
العاملــي مــن هــذه اجلائحــة وحتقيــق معــدالت 
إجيابية للنمو والتنمية املستدامة، متطلعًا إىل 
دول  مع  البناءة  والشراكة  التعاون  تكثيف 
املشرتكة. واملصاحل  لألهداف  اجملموعة دعمًا 

واستعرض اجمللس مستجدات العمل اخلليجي 
املشرتك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا 

ودوليًا، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل اخلليجي املشرك: 

ــات  ــى املوضوع ــوزاري عل ــس ال ــع اجملل 1.  	اطل
به  تقوم  وما  أعماله،  جدول  على  املدرجة 
التعاون  جملس  إطار  يف  العاملة  اللجان 
قرارات  لتنفيذ  جهود  من  العامة  واألمانة 
يف  التعاون  جمللس  األعلى  اجمللس  مقام 
والشيخ  قابوس  السلطان  )قمة   41 دورته 
الشريفني  احلرمني  خادم  ورؤية  صباح(، 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
بشأن  السعودية،  العربية  اململكة  ملك 
مجيع  يف  املشرتك  اخلليجي  العمل  تعزيز 

اجملاالت.

2.  	استعرض اجمللس الوزاري مسرية التكامل 
االقتصــادي والتنمــوي بــني دول جملــس 
توثيق  االستمرار يف  التعاون، وأّكد على 
األعضاء  الدول  بني  والتكامل  التعاون 
ــس  ــرارات اجملل ــة ق ــق كاف ــواًل لتطبي وص
ــات  ــة باســتكمال متطلب ــى املتعلق األعل
ــة  ــوق اخلليجي ــي والس ــاد اجلمرك االحت
الوحــدة  لتحقيــق  وصــواًل  املشــرتكة. 
كما  2025م،  عام  حبلول  االقتصادية 
برامج  استمرار  على  الوزاري  اجمللس  أكد 
التعاون ومتابعتها بني دول جملس التعاون 
وكل مــا مــن شــأنه تطوير وتعزيــز العمل 

اخلليجــي املشــرتك. 

3.  	رحب اجمللس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية 
لتكون  اخلليجي  اإلحصاء  مركز  مقر 
ــرًا  ــقط مق ــان مس ــلطنة ُعم ــة س عاصم
للمركز، وذلك استكمااًل ملراحل تأسيس 
املركــز الــذي يهــدف إىل بنــاء القــدرات 
جملــس  لــدول  واملؤسســية  اإلحصائيــة 
ــاهمة يف  ــأنه املس ــن ش ــذي م ــاون، وال التع
املشرتك. اخلليجي  العمل  وتعزيز  تطوير 

مكافحة اإلرهاب:
جملس  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  4.  	أكد 

التعاون الثابتة جتاه اإلرهاب ونبذه لكافة 
الدول  والتزام  والتطرف،  العنف  أشكال 
التحالف  ضمن  جهودها  مبواصلة  األعضاء 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  حملاربة  الدولي 
ــة  ــة املتطرف ــات اإلرهابي ــة التنظيم وكاف

وجتفيــف منابــع متويلها. 

ــتمرار  ــى أن اس ــوزاري عل ــس ال ــد اجملل 5. 	أك
إيران،  من  املدعومة  احلوثية،  امليليشيات 
اإلرهابية  والعمليات  العدائية  األعمال  يف 
والطائرات  البالستية  الصواريخ  بإطالق 
املسرية املفخخة الستهداف املدنيني واألعيان 
واملنشآت  واجلوية  البحرية  واملوانئ  املدنية 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  النفطية 
ميثل  واملسرّية،  املفخخة  القوارب  وإطالق 
والدولي،  اإلقليمي  لألمن  خطريًا  تهديدًا 
وخطرًا على حرية املالحة البحرية والتجارة 
ــر  ــدب والبح ــاب املن ــق ب ــة يف مضي العاملي
األمحــر. وأكــد علــى وقــوف دول جملــس 
التعــاون صفًا واحــدًا مع اململكــة العربية 
الســعودية ضــد هــذ العمليــات، ودعــم 
أمنها  حلماية  اجراءات  من  تتخذه  ما  كافة 
للحق  ومساندتها  ومصاحلها،  واستقراراها 
يف  الشرعية  دعم  حتالف  لقيادة  املشروع 
هذه  ملواجهة  الالزمة  التدابري  الختاذ  اليمن 

اإلرهابية. األعمال 

ــي  ــع الدول ــوزاري اجملتم ــس ال ــب اجملل 6.	 طال
األعمال  هذه  اجتاه  مسؤولياته  بتحمل 
اإلرهابية واجلهات اليت تدعمها، وتكثيف 
هذه  إىل  األسلحة  تهريب  ملنع  اجلهود 
الدفاع  قوات  بكفاءة  مشيدًا  امليليشيات، 
حتالف  وقوات  السعودي،  امللكي  اجلوي 
تلك  اعرتاض  يف  اليمن  يف  الشرعية  دعم 
والتصدي  املسرية،  والطائرات  الصواريخ 
صاروخًا   )367( من  أكثر  بلغت  واليت  هلا 

طائرة. و)602(  باليستيًا، 

7.  	أدان اجمللس الوزاري استمرار إيران يف دعم 
الطائفية  وامليلشيات  اإلرهابية  اجلماعات 
يف العراق وسوريا واليمن وغريها، اليت تهدد 
االستقرار  وتزعزع  العربي  القومي  األمن 
التحالف  قوات  وتهاجم  العربية،  الدول  يف 

داعش. تنظيم  حملاربة  الدولي 

ــات  ــة العملي ــوزاري كاف ــس ال 8.	   أدان اجملل
اإلرهابيــة الــيت تتعــرض هلــا مجهوريــة 

أفغانســتان اإلســالمية والــيت تســتهدف 
املدنيني األبرياء واملنشآت املدنية كاملدارس 
ودور العبــادة واملستشــفيات، وأكــد على 
ــة  ــع مجهوري ــاون م ــس التع ــن جمل تضام
واستعادة  اإلرهاب  حماربة  يف  أفغانستان 

أراضيها.  يف  واالستقرار  األمن 
التابعة  الثاث  للجزر  اإليراني  االحتال 

املتحدة: العربية  اإلمارات  لدولة 

وقرارات  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  9.  	أكد 
الستمرار  الرافضة  الثابتة  التعاون  جملس 
العربية  اإلمارات  دولة  جلزر  إيران  احتالل 
وطنب  الكربى  طنب  الثالث  املتحدة 
دعم  على  مؤكدًا  موسى،  وأبو  الصغرى 
على  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سيادة 
واإلقليم  اإلقليمية  ومياهها  الثالث  جزرها 
اجلوي واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية 
اخلالصة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضي 
أن  واعتبار  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
يف  إيران  بها  تقوم  أعمال  أو  ممارسات  أية 
ذات  وليست  والغية  باطلة  الثالث  اجلزر 
العربية  اإلمارات  دولة  سيادة  حق  على  أثر 
اجمللس  ودعا  الثالث.  جزرها  على  املتحدة 
دولة  ملساعي  لالستجابة  إيران  الوزاري 
عن  القضية  حلل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
إىل  اللجوء  أو  املباشرة  املفاوضات  طريق 

الدولية. العدل  حمكمة 

القضية الفلسطينية:

10. أكــد اجمللــس الــوزاري علــى مواقــف دول 
الفلسطينية  القضية  من  الثابتة  اجمللس 
األوىل،  واملسلمني  العرب  قضية  باعتبارها 
ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها  1967م،  يونيو  حدود  ضمن 
القدس الشرقية، وضمان حقوق الالجئني، 
الدولتني  وحل  العربية  السالم  مبادرة  وفق 

الدولية. الشرعية  وقرارات 

الوزاري استمرار االنتهاكات  11. أدان اجمللس 
واالعتــداءات اإلســرائيلية ضــد الشــعب 
الفلسطيين باعتبارها خرقًا خطريًا للقانون 
الدولي وتهدد السالم واألمن واالستقرار يف 
باختاذ  الدولي  اجملتمع  ومطالبًا  املنطقة، 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  جتاه  حازم  موقف 

الفلسطيين. الشعب  حلقوق 

ــذي مت  ــاق ال ــوزاري باالتف ــس ال ــب اجملل 12. رح
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قطاع  يف  النار  إطالق  بوقف  إليه  التوصل 
ــون  ــة أن يك ــى أهمي ــدًا عل ــزة، مؤك غ
النار مستدامًا، وأشاد باجلهود  وقف إطالق 
الدماء  حقن  إىل  اهلادفة  والدولية  العربية 
الشعب  له  تعرض  الذي  العنف  وإنهاء 
الفلسطيين الشقيق، والعمل على إيصال 
إعادة  اإلنسانية، واملساهمة يف  املساعدات 
إحياء  ضرورة  إىل  داعيًا  غزة،  قطاع  إعمار 
الفلسطينية  القضية  حلل  السالم  عملية 

وشاماًل.  عاداًل  حاًل 
إيران:

الوزاري على مواقف جملس  13. أكد اجمللس 
التعاون وقراراته الثابتة بشأن العالقات مع 
مؤكدًا  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 
األساسية  واملبادئ  باألسس  التزامها  ضرورة 
ومواثيق  املتحدة  األمم  ميثاق  على  املبنية 
ــوار،  ــن اجل ــادئ ُحس ــي، ومب ــون الدول القان
يف  التدخل  وعدم  الدول،  سيادة  واحرتام 
بالطرق  اخلالفات  وحل  الداخلية،  الشؤون 
التهديد  أو  القوة  استخدام  وعدم  السلمية، 

والطائفية.  اإلرهاب  ونبذ  بها، 
امللف النووي اإليراني:

الــوزاري علــى خطــورة  14. شــدد اجمللــس 
مع  النووي  االتفاق  تداعيات  بني  الفصل 
يف  لالستقرار  املزعزعة  وأنشطتها  إيران 
ــس  ــرارات جمل ــا لق ــة، وانتهاكاته املنطق
البحرية،  املالحة  خلطوط  وتهديدها  األمن، 
برناجمهــا  وخطــورة  الدوليــة،  والتجــارة 
أمن  تهديد  وسائل  من  وغريها  الصاروخي 

ــة. ــج العربي ــتقرار دول اخللي واس

ــوزاري علــى ضــرورة أن  15. أكــد اجمللــس ال
تشــتمل مفاوضــات اللجنــة املشــرتكة 
اإليراني  اجلارية  النووي  بامللف  اخلاصة 
إيران  مع  أخرى  مفاوضات  أية  أو  فيينا  يف 
ــتقرار  ــزع الس ــران املزع ــلوك إي ــة س معاجل
املنطقــة ورعايتهــا لإلرهــاب وامليليشــيات 
اإليرانية مبا  الصواريخ  الطائفية، وبرنامج 
والكروز  الباليستية  الصواريخ  ذلك  يف 
والطائرات املسرية، يف سلة واحدة مع األخذ 
بعني  االعتبار قلق دول املنطقة العميق من 
إيران  تتخذها  اليت  اخلطوات  التصعيدية 
 لزعزعة األمن واالستقرار اإلقليمي، وأكد 
يف  اجمللس  دول  مشاركة  ضرورة  على 

إيران. مع  الدولية  املفاوضات 
للجهود  دعمه  عن  الوزاري  اجمللس  عرب   .16
تطوير  عدم  لضمان  الرامية  الدولية 
تقوية  ذلك  يف  مبا  النووي،  للسالح  إيران 
التفتيش  وإجراءات  النووي،  االتفاق  قيود 
الدولية  الوكالة  دور  وتعزيز  والرصد، 
للطاقة الذرية، وإطالة املدد الزمنية لالتفاق 
النووي وربطها خبطوات عملية لبناء الثقة، 
سباق  يف  املنطقة  إقحام  خطر  من  حيد  مبا 
احلد  منظومة  انهيار  يف  يتسبب  للتسلح 
التحديات  من  ويفاقم  النووي  االنتشار  من 
واألزمات اليت تواجهها املنطقة، ومبا يضمن 
واستقرارها،  العربي  اخلليج  منطقة  أمن 

الدوليني.  والسلم  األمن  على  واحملافظة 
إيران  استمرار  الوزاري  اجمللس  استنكر   .17
الدولية  الوفاء بالتزاماتها للوكالة  يف عدم 
تعهداتها،  تنفيذ  ووقف  الذرية،  للطاقة 
حول  املطلوبة  املعلومات  توفري  يف  وتأخرها 
ــرورة  ــى ض ــد عل ــووي، وأك ــا الن برناجمه
التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة 
يتعلق  فيما  خاصة  الذرية  للطاقة  الدولية 
اليورانيوم،  ختصيب  نسب  يف  بتجاوزاتها 
واحــرتام حصانــات وامتيــازات مفتشــي 

الوكالة.
18.  دعا اجمللس الوزاري إيران إىل االخنراط يف 
املفاوضات جبدية، وتفادي التصعيد وعدم 
تعريض أمن املنطقة واستقرارها إىل  املزيد 
التوتر، والرتاجع يف رفع نسبة ختصيب  من 
برناجمًا  اعتباره  ميكن  ال  الذي  اليورانيوم 

السلمية. لالستخدامات  خمصصًا 
ــتعداده  ــى اس ــوزاري عل ــس ال ــد اجملل 19. أك
وفعال  جدي  بشكل  والتعامل  للتعاون 
يف  يسهم  مبا  اإليراني،  النووي  امللف  مع 
ــرتكة،  ــاحل املش ــداف واملص ــق األه حتقي
حسن  وسياسات  السيادة  احرتام  إطار  يف 
والشرعية  األممية  القرارات  واحرتام  اجلوار 
واالستقرار  األمن  تعزيز  لضمان  الدولية، 

والدولي. اإلقليمي 
ســـــــوريا:

الوزاري على مواقف جملس  20. أكد اجمللس 
األزمة  حل  بشأن  الثابتة  وقراراته  التعاون 
وقرار   ،)1( جنيف  ملبادئ  وفقًا  السورية 
حيقق  ومبا   ،2254 رقم  األمن  جملس 
وأشاد  الشقيق.  السوري  الشعب  تطلعات 

اجمللس بنتائج مؤمتر دعم مستقبل سوريا 
واملنطقة، الذي عقد يف بروكسل يف 29 
- 30 مارس 2021م، لدعم العمل اإلنساني 
قدمتها  اليت  باملساعدات  منوهًا  سوريا،  يف 

املؤمتر. هذا  يف  التعاون  جملس  دول 
اليمن:

اململكة  مببادرة  الوزاري  اجمللس  رحب   .21
اليمنية،  األزمة  إلنهاء  السعودية  العربية 
والتوصل حلل سياسي شامل وفقًا للمبادرة 
وخمرجات  التنفيذية،  وآليتها  اخلليجية 
وقرار  الشامل،  اليمين  الوطين  احلوار  مؤمتر 
اجمللس  ودعا   ،2216 الدولي  األمن  جملس 
هلذه  لالستجابة  احلوثي  مجاعة  الوزاري 
املبادرة اليت تأتي استمرارًا حلرص اململكة 
املعاناة  ورفع  واستقراره  اليمن  أمن  على 
مشيدًا  الشقيق،  شعبه  عن  اإلنسانية 
باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا سلطنة عمان 

اخلصوص. هذا  يف 

22. أكــد اجمللــس الــوزاري علــى مواقــف 
دعم  بشأن  الثابتة  التعاون  جملس  وقرارات 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  اليمن  يف  الشرعية 
حكومته  وجهود  هادي،  منصور  عبدربه 
لليمن  حيفظ  مبا  اليمنية  األزمة  إلنهاء 
سيادته  واحرتام  وسالمته  وحدته  الشقيق 
املساعدات  وصول  وتسهيل  واستقالله، 
جمددًا  اليمن.  أحناء  كافة  إىل  اإلنسانية 
الدعم ملبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل اليمن 
األمريكي  واملبعوث  جريفيثس،  مارتن 
للجهود  ليندركنج،  تيموثي  اليمن  إىل 
السياسي  احلل  إىل  للتوصل  يبذالنها  اليت 

املنشود.

هجــوم  اســتمرار  الــوزاري  اجمللــس  أدان   .23
على  إيران  من  املدعومة  احلوثي  مليشيات 
املدنيني واألعيان  حمافظة مأرب واستهداف 
بالصواريخ  النازحني  وخميمات  املدنية 
تسبب  مما  املسرية،  والطائرات  البالستية 
يف  مدني  مليوني  حنو  معاناة  زيادة  يف 
الدولي  اجملتمع  وطالب  النازحني،  خميمات 
بتحمل مسؤولياته يف مواجهة هذه اهلجمات 
الشقيق،  اليمين  الشعب  عن  املعاناة  ورفع 

األزمة. حلل  السياسي  باملسار  والدفع 

24. أدان اجمللــس الــوزاري اســتمرار تهريــب 
احلوثي  ميليشيات  إىل  اإليرانية  األسلحة 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

8

 ،2216 األمن  جملس  لقرار  خمالفة  يف 
بالبحرية  اخلامس  األسطول  بإعالن  منوهًا 
أسلحة  شحنة  مصادرة  عن  األمريكية 
»غري قانونية« من مركب شراعي يف املياه 
مايو   6 بتاريخ  العرب  حبر  بشمال  الدولية 
مضادة  موجهة  صواريخ  تضمنت  2021م، 
قنص،  وبنادق  هجومية،  وبنادق  للدبابات 

صاروخية. قذائف  إطالق  ومنصات 

اململكة  بإعالن  الوزاري  اجمللس  أشاد   .25
30 مــارس  بتاريــخ  الســعودية  العربيــة 
نفطية  مشتقات  منحة  تقديم  2021م، 
مببلغ )442( مليون دوالر لتشغيل حمطات 
اليت  اليمنية،  احملافظات  يف  الكهرباء 
وإعمار  لتنمية  السعودي  الربنامج  ينفذها 
اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم 
وحتقيق  الشقيق  اليمين  للشعب  اخلدمات 

اليمن. أرجاء  يف  واالستقرار  األمن 

امليليشيات  استمرار  الوزاري  اجمللس  أدان   .26
الفين  الفريق  وصول  عرقلة  يف  احلوثية 
العائم  النفط  خلزان  املتحدة  لألمم  التابع 
ساحل  قبالة  األمحر  البحر  يف  »صافر« 
احلديدة إلجراء الفحص والصيانة، وحُيّمل 
الكاملة  املسؤولية  احلوثية  امليليشيات 
عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب 
األمحر،  البحر  يف  بيئية  كارثة  بأكرب 
وسيكون هلا عواقب وخيمة على كافة 
واالقتصادية  والبيئية  اإلنسانية  األصعدة 
األمر  اخلزان،  من  النفط  تسرب  حال  يف 
البحر  مبياه  بالغًا  ضررًا  سيشكل  الذي 
األمحــر الــذي ُيعــد ممــرًا حيويــًا للمالحــة 
البحرية الدولية، ودعا اجمللس األمم املتحدة 
هلذه  حل  إىل  للوصول  جهودها  لتكثيف 

ممكن. وقت  أسرع  يف  املشكلة 
العراق:

العمليات  كافة  الوزاري  اجمللس  أدان   .27
اإلرهابية املتكررة اليت تتعرض هلا كافة 
حمافظات مجهورية العراق، واليت تهدف إىل 
زعزعة األمن واالستقرار فيها، وأكد على 
اإلرهاب،  ملكافحة  القائمة  اجلهود  دعم 
اإلرهابية  اجلماعات  ملواجهة  ومساندته 
لسيادة  تكريسًا  املسلحة  وامليليشيات 
األمن  وحتقيق  القانون  وإنفاذ  الدولة 

العراق.  يف  واالستقرار 
جملس  لقرار  دعمه  الوزاري  اجمللس  جدد   .28
إحالة  بشأن   ،)2013(  2107 رقم  األمن 

واملمتلكات  واملفقودين  األسرى  ملف 
بعثة  إىل  الوطين  واألرشيف  الكويتية 
عن  وأعرب   ،)UNAMI( املتحدة  األمم 
لضمان  بالتعاون  العراق  الستمرار  التطلع 
حتقيق تقدم يف هذه امللفات، ودعوة العراق 
بغية  اجلهود  أقصى  لبذل  املتحدة  واألمم 
والسيما  امللف،  هذا  جتاه  حل  إىل  التوصل 
بعد  ملا  البحرية  احلدود  ترسيم  استكمال 

.162 العالمة 
اململكة األردنية اهلامشية: 

29. أكــد اجمللــس الــوزاري علــى أهميــة 
جملــس  بــني  االســرتاتيجية  الشــراكة 
ــة  ــة اهلامشي ــة األردني ــاون واململك التع
العالقات  من  انطالقًا  اجملاالت،  مجيع  يف 
جملس  دول  تربط  اليت  الوثيقة  األخوية 
اهلامشية  األردنية  واململكة  التعاون 

. لشقيقة ا
اململكة املغربية:

30. أكــد اجمللــس الــوزاري علــى أهميــة 
جملــس  بــني  االســرتاتيجية  الشــراكة 
التعــاون واململكــة املغربيــة، معربــًا عــن 
الكامل  ودعمه  التعاون  جملس  تضامن 
اململكة  تتخذها  اليت  اخلطوات  لكافة 
املغربية الشقيقة للحفاظ على أمن املغرب 
الشقيق،  املغربي  الشعب  ورخاء  واستقراره 
اجمللس  دول  دعم  على  التأكيد  جمددًا 
الدفاع  يف  املغربية  اململكة  مع  وتضامنها 
أراضيها  وسالمة  وحقوقها  سيادتها  عن 
إطار  يف  احليوية  ومصاحلها  ومواطنيها 
املغربي. الرتاب  ووحدة  املغربية  السيادة 

لبنان:

31. عرب اجمللس الوزاري عن استنكاره لتزايد 
اليت  أو  لبنان  من  املخدرات  تهريب  عمليات 
أراضي  إىل  اللبنانية  األراضي  عرب  متر 
ــد  ــعودية أو بقص ــة الس ــة العربي اململك
دعم  على  وأكد  اجمللس،  دول  إىل  العبور 
اإلجراءات  لكافة  التعاون  جملس  دول 
تهريب  ملكافحة  اململكة  تتخذها  اليت 
اللبنانية  السلطات  ومطالبة  املخدرات، 
الالزمة لوقف هذه  املعنية باختاذ اإلجراءات 

. ت لعمليا ا
السودان:

32. رحب اجمللس الوزاري بنتائج مؤمتر باريس 
لدعم مجهورية السودان الذي عقد 17 مايو 
التعاون  جملس  دول  بدور  مشيدًا  2021م، 

يف  تعهداتها  قدمت  اليت  الصديقة  والدول 
ــتقرار  ــن واالس ــز األم ــم وتعزي ــر لدع املؤمت

ــودان.  والتنمية يف الس
ملف سد النهضة:

ــاع  ــج اجتم ــوزاري بنتائ ــس ال ــب اجملل 33. رح
مستوى  على  العربية  الدول  جامعة  جملس 
الدوحة  يف  عقد  الذي  اخلارجية  وزراء 
أكد  الذي  2021م،  يونيو   15 بتاريخ 
مجهورية  من  لكل  املائي  األمن  أن  على 
جزء  هو  العربية  مصر  ومجهورية  السودان 
ورفض  العربي،  القومي  األمن   من  يتجزأ  ال 
مياه  إجراء ميس حبقوقهما يف  أو  أي عمل 
أولوية  على  الوزاري  اجمللس  وأكد  النيل. 
ومجهورية  السودان  جلمهورية  املائي  األمن 
جملس  العربية، ودعم ومساندة دول  مصر 
أن  شأنها  من  اليت  املساعي  لكافة  التعاون 
النهضة مبا يراعي  تسهم يف حل ملف سد 
استمرار  وأهمية  األطراف،  كافة  مصاحل 
وفق  عادل،  اتفاق  إىل  للوصول  املفاوضات 
وقت  أقرب  يف  الدولية،  واملعايري  القوانني 

. ممكن
ليــبيا:

الذي  احملرز  بالتقدم  الوزاري  اجمللس  أشاد   .34
النار،  إطالق  وقف  تثبيت  يف  ليبيا  شهدته 
اللييب  السياسي  احلوار  ملتقى  وانعقاد 
حتت رعاية األمم املتحدة، واختيار وتنصيب 
املؤقتة اجلديدة، لوضع  التنفيذية  السلطة 
ــريعية  ــتورية والتش ــر الدس ــس واألط األس
لتحقيق  سعيًا  االنتخابات،  إلجراء  متهيدًا 
األمن واالستقرار والتنمية يف ليبيا وضمان 
سيادتها واستقالهلا ووحدة أراضيها ووقف 
التدخل يف شؤونها الداخلية، وخروج كافة 

الليبية. األراضي  من  األجنبية  القوات 
الداخلية  الشؤون  يف  األجنبية  التدخات 

العربية: للدول 

35. أكد اجمللس الوزاري على مواقفه الرافضة 
الداخلية  الشؤون  يف  األجنبية  للتدخالت 
وعلى  كانت،  جهة  أي  من  العربية  للدول 
ضرورة احرتام مبادئ السيادة وعدم التدخل 
للمواثيق  استنادًا  الداخلية،  الشؤون  يف 
تنظم  اليت  الدولية  والقوانني  واألعراف 

الدول. بني  العالقات 

صدر يف األمانة العامة جمللس التعاون 
    يوم األربعاء 6 ذو القعدة 1442هـ املوافق 

16 يونيو 2021م
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 تعريفاتال
ّ منها:  يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة املعاني املوضحة أمام كل 

 
 املقصوداملعنى  العبارة

واململكة العربية السعودية،  ومملكة البحرين،دولة اإلمارات العربية املتحدة،  دول الخليج العربية
 وسلطنة ُعمان، ودولة قطر، ودولة الكويت

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون 

في دول  الوطنية ءأجهزة اإلحصا
 مجلس التعاون 

 بدولة اإلمارات العربية املتحدةاالتحادي للتنافسية واإلحصاء  املركز

 اإللكترونية بمملكة البحرينكومة هيئة املعلومات والح

 الهيئة العامة لإلحصاء باململكة العربية السعودية

 املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة ُعمان

 جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر

 اإلدارة املركزية لإلحصاء بدولة الكويت

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاملركز اإلحصائي لدول  أو املركز اإلحصائي الخليجي املركز

 ر التعريف املفصل في الفصل األول أنظ املنظومة اإلحصائية الخليجية

إحصاءات تتفق مع املعايير والتصانيف الدولية، وتفي بمبادئ الحيادية،  اإلحصاءات الرسمية
إلعادة فافية، والقابلية واملوثوقية، واملالءمة، وكفاءة التكلفة، والسرية، والش

 ، إلخاإلنتاج
ككتلة اقتصادية  دول مجلس التعاون  عن البيانات واملعلومات اإلحصائية اإلحصاءات الخليجية

 دةواجتماعية وبيئية موّح 
املتغيرات( التي يتم إنتاجها من خالل تطبيق كافة الجهات و اإلحصاءات )املؤشرات،  اإلحصاءات املوّحدة

والتعاريف والتصانيف واإلسناد الزمني وغيرها من املعايير املصدرية نفَس املفاهيم 
 اا أو دولي  ا أو إقليمي  املعتمدة خليجي  

ضع الذكاء في جميع مراحل تذكية،  منظومات اإلحصاءات التي يتم إنتاجها من قبل اإلحصاءات الذكية
سمات  واملعلومات اإلحصائية واملكانية، مع الحفاظ على دورة حياة البيانات

 (كما وردت أعالهاإلحصاءات الرسمية )
نة بدرجة كبيرة أو طريقة تسويقية ملية جديدة أو محّس ع/خدمة/تقديم منتج االبتكار

أي  ،جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات األعمال أو العالقات الخارجية
 للمستخدمينأو في طريقة إنتاجها وإتاحتها  أنه ابتكار في املنتجات والخدمات،
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  قائمة االختصارات
 

 التفصيل باللغة العربية التفصيل باللغة اإلنجليزية االختصار
CCSA Committee for the Coordination of Statistical 

Activities 
 لجنة تنسيق العمل اإلحصائي )على املستوى الدولي(

GDP Gross Domestic Product الناتج املحلي اإلجمالي 
GIS Geospatial Information Systems نظم املعلومات الجغرافية املكانية 
HDI Human Development Index مؤشر التنمية البشرية 
ICTs Information and Communication 

Technologies 
 تقنيات املعلومات واالتصاالت

KPIs Key Performance Indicators مؤشرات األداء الرئيسة 
R&D Research and Development البحث والتطوير 
SDGs Sustainable Development Goals أهداف التنمية املستدامة 
SEEA System of Environmental Economic 

Accounting 
 نظام املحاسبة االقتصادية البيئية

SIM Statistical Indicators Matrix مصفوفة املؤشرات اإلحصائية 
SRFs Special Reporting Forms (International 

Monetary Fund) 
 استمارات التقارير الخاصة )صندوق النقد الدولي(

UNECE United Nations Economic Commission for 
Europe 

 لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
UNSD United Nations Statistics Division  املتحدةشعبة اإلحصاءات باألمم 
WCO World Customs Organization منظمة الجمارك العاملية 
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 مقدمة
للعمل اإلحصائي يقدم املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة الخطة االستراتيجية 

م(، والتي أعدها املركز بتوجيه من اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي 2025-2021للفترة ) الخليجي املشترك
األمانة و  ،األعضاء دول أصحاب املصلحة الرئيسين في ال شملتعملية تشاركية ، ومن خالل دول مجلس التعاون  في

 .والشركاء ،العامة ملجلس التعاون 
 

والنهوض  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركيأتي إعداد هذه الخطة االستراتيجية في إطار التطوير املستمر 
موّحدة وعالية الجودة، ومعرفية أدائه ملهمته الرئيسة، واملتمثلة في توفير منتجات وخدمات إحصائية مستوى ب

يسهم في تعزيز بما ، األثراألداء و  تدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط ورصد التقدم وتقييم
ادفة إلى تحقيق مزيد من الهو  –يحفظهم هللا  –قادة دول مجلس التعاون املظفرة ل لمسيرةالنجاحات املستمرة ل

 مكانتها الجيوسياسية واالقتصاديةو  ، وتعزيز تنافسية دول مجلس ككتلة موّحدةدول املجلس يواطنالرفاه مل
ا  ا رائد   الدولي. ين اإلقليمي و الصعيدعلى بصفتها قطب 

 
والتي أدت إلى اتخاذ  ،(19شها العالم بأسره نتيجة للجائحة الوبائية )كوفيد يظروف استثنائية يع ظل كما يأتي في

وفيما  الدول قيود كبيرة على الحركة داخل فرض بما في ذلك إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، الدول 
التأثيرات من أجل الحد من بعض و  .وإغالق املدارس ،ةاالقتصادي ةنشطمعظم األ تعطيل، مما أدى بدوره إلى بينها
الدخل، وتعطل سالسل  ونقص فيالطلب اإلضافي على القطاع الصحي، وفقدان الوظائف،  مثل)املدى القريب  في

ا لزيادة اإلنفاق  وفي الكثير من دول العالم دول مجلس التعاون في حكومات ال، وضعت ، وما إلى ذلك(اإلمداد حزم 
 .وتحفيز الطلب ،على الصحة، ودعم الفئات الضعيفة

 
في  يتمثلخطير تحّد  دول مجلس التعاون  مواجهةُ  ،في الوقت نفسه العالميومما يضاعف من تأثير الوباء 

 (أوبكمنظمة )الختالفات بين أعضاء لو  الطلبنخفاض ال  والتي جاءت نتيجة النفط،أسعار انخفاضات كبيرة في 
وفي حين أن التأثيرات الهيكلية )في املدى املتوسط واملدى البعيد( لهذه الجائحة غير  .اإلنتاجوروسيا حول خفض 

نظام نحو واضحة بشكل كامل إلى حد اآلن، إال أن الكثير من الخبراء واملراقبين يتصّورون أنه سيحدث تحول 
التبادل التجاري، وتبرز فيه توازنات اقتصادية األتمتة والذكاء االصطناعي، ويتغير فيه  تسود فيه اقتصادي جديد

 .جديدة
 

بحدوث تحوالت اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق،  يتسمسياق عام ( في 19وقد جاءت أزمة )كوفيد 
، وما يدعمها من تقدم فائق السرعة ""الثورة الصناعية الرابعة اسم طلق عليهأما  إطارفي  ةغير مسبوقوتطورات 
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نسان إلاحياة  فيدمج تنهذه التقنيات ، إلخ. اإلنترنتمثل الذكاء االصطناعي والروبوتات و في التقنيات الحديثة، 
 .العالم البيولوجيالرقمي و املادي والعالم  العالم بين املألوفة طمس الحدودبشكل متزايد، مّما يتسبب في 

 
طلب ملحوظة في زيادة أمام العمل اإلحصائي الرسمي، واملتمثلة في  مصيريةتحديات ظهور أّدت هذه التطورات إلى 

البيانات واملعلومات اإلحصائية اآلنية وعالية الجودة وأكثر تفصيال  من ذي قبل، حيث أن صناع القرارات 
موثوقة ومعرفية  ئيةإحصامنتجات وخدمات واملستخدمون والجمهور بشكل عام باتوا بحاجة إلى الحصول على 

للتعامل مع التحوالت السريعة التي ( و 19ملواجهة تأثيرات جائحة )كوفيد تاحة، تنير الطريق أمامهم وسريعة اإل
كم هائل من البيانات يتم إنتاجها في كل ثانية نتيجة للتطورات التقنية، هناك  وفي الوقت نفسه،يشهدها العالم. 

ا متفق عليهاعلمية  معايير ومنهجياتال تعتمد على وبيانات نشر معلومات ت غير رسمية لجها وتستخدمها   . دولي 
 

للعمل اإلحصائي الخليجي للخطة االستراتيجية قام املركز اإلحصائي الخليجي بتنفيذ تقييم مرحلي في هذا السياق، 
ط يسلمّكن من ت العمل اإلحصائي. وقدبتوجيه من اللجنة الدائمة لشؤون  م(،2020-2015للفترة ) املشترك

د يحدتو  املاضية،على مدار السنوات القليلة املركز للدول األعضاء و املتميزة الضوء على اإلنجازات اإلحصائية 
قدم توصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ كما  والتهديدات،ل الفرص يحلتو  الضعف،مواطن و مواطن القوة 

لدول مجلس التعاون خالل  العمل اإلحصائي املشتركمستقبل بشأن  وتوصيات، الحالية الخطة االستراتيجية
 العقد املقبل. 

 
ا مما سبق،  العمل اإلحصائي أعد املركز رؤية ، حتى اآلن وتعزيز املكاسب املتحققة وملواجهة التحديات بحزمانطالق 
ويتمثل الهدف الرئيس  .اإلحصائي، بتوجيه وإشراف من اللجنة الدائمة لشؤون العمل م2030 الخليجي املشترك

الذكاء في جميع مراحل دورة  باستخدامتتميز  ،وموثوقة وجود منظومة إحصائية خليجية ذكيةلتلك الرؤية في 
 . حياة البيانات واملعلومات اإلحصائية واملكانية، مع الحفاظ على سمات اإلحصاءات الرسمية

 
 –وهي موضوع هذه الوثيقة  – م(2025-2021)للفترة الرؤية من خالل مرحلتين، أولهما سيتم السعي لتحقيق 

املسوح و )السجالت اإلدارية،  من خالل تحقيق دمج أفضل للبيانات من مصادرها املختلفة التحول ركز على ت
إلحصاءات إرساء اتركز على التي سو  ،لمرحلة الثانيةل ، وبالتالي تضع األسسالبيانات الضخمة، إلخ(و امليدانية، 

 .م(2030-2026خالل الفترة ) في دول مجلس التعاون  الذكية
  

املحاور والتوجهات واألهداف االستراتيجية واملعالم واملبادرات واألنشطة الرئيسة واملجاالت  هذه الوثيقةتتضمن 
 التالية: الفصول  ، وتشملاألولى املرحلة في خليجيةالحصائية اإل  املنظومةكز عليها ر اإلحصائية ذات األولوية التي ست
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 املوضوع الفصل
 املنظومة اإلحصائية الخليجيةتعريف ب األول 
 (املنتجات والخدمات اإلحصائية واملعرفية )جانب طلب االستجابة الحتياجات املستخدم الثاني
 الوضع الراهن لإلحصاءات الخليجية الثالث
 م2030الخليجي املشترك رؤية العمل اإلحصائي ملخص  الرابع

 م(2025-2021للفترة ) العمل اإلحصائي الخليجي املشتركاستراتيجية  الخامس
 م(2025-2021للفترة ) للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاملعالم واملبادرات واألنشطة الرئيسة  السادس
 إدارة املخاطر السابع
 التنفيذ واملتابعة والتقييم الثامن

ا بعض امللحقات.كما تشمل   الوثيقة أيض 
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 املنظومة اإلحصائية الخليجيةالفصل األول: 
دول  هي منظومة متكاملة من منتجي البيانات واملعلومات اإلحصائية الرسمية عن املنظومة اإلحصائية الخليجية

العمل اإلحصائي في الدول األعضاء، بهدف توفير املنتجات  وتوحيدتطوير وتنسيق وتسعى ل، مجلس التعاون 
 رةلدعم مسيرة العمل الخليجي املشترك املظّف  الالزمةذات الجودة العالية ة يواملعرفوالخدمات اإلحصائية 

متابعة تنفيذ قرارات املجلس األعلى ملجلس التعاون  ، بما في ذلكواملسيرات اإلنمائية املتميزة للدول األعضاء
مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واجتماعية دول ، وإبراز على أرض الواقع االستراتيجيات واالتفاقيات الخليجيةو 

 .واملستخدمين بشكل عام من تلك املنتجات والخدماتدول املجلس  وبيئية موّحدة، وتعزيز استفادة مواطني
 

 :تشمل املنظومة اإلحصائية الخليجية
والتي تم إنشاؤها من قبل املجلس الوزاري ملجلس التعاون ، اإلحصائي اللجنة الدائمة لشؤون العمل •

الوطنية في الدول  ءاإلحصا أجهزةرؤساء وتضم في عضويتها م، 2017مارس  30بتاريخ ( 142)في دورته 
اإلحصائي واملدير العام للمركز  ،األمانة العامة ملجلس التعاون عن ممثل وتجتمع بحضور  ،األعضاء

 .سر اللجنة نأمي هو التعاون لدول مجلس 
في كل  الوطني ءاإلحصا جهازتشمل ، والتي املنظومات اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون  •

الوطنية،  ةن للمنظومق واملمّك واملنّس دولة، بصفته الجهة املعنية باإلحصاءات الرسمية عن الدولة، 
 .املركزي والجهات الحكومية األخرى الوزارات والبنك الوحدات اإلحصائية في باإلضافة إلى 

املرجع الرسمي الوحيد لإلحصاءات الرسمية ، بصفته املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون  •
، ويتولى تنسيق األعمال لدول املجلس للعمل اإلحصائي املشتركالفني واملُنظم واملشرف  ،للمجلس

واملؤسسات مؤسسات مجلس التعاون قطاعات و الوحدات اإلحصائية في اإلحصائية التي تقوم بها 
 األخرى. الخليجية 

 
املنظومات اإلحصائية الوطنية في دول بين  وتكامل تعاون ة شراك بأنها املنظومة اإلحصائية الخليجيةويمكن وصف 

نظر أاإلحصائي )العمل شؤون تدعمها اللجنة الدائمة لتقودها و ، واملركز اإلحصائي الخليجي مجلس التعاون 
 أدناه(. 1الشكل 
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 : املنظومة اإلحصائية الخليجية1الشكل 

 

 الرؤية والرسالة والقيم 1.1
 

 :الرؤية
 القرار. صنع دعم وموثوقة ت منظومة إحصائية خليجية ذكية

 
 :الرسالة

وبطرق  ومعرفية عالية الجودةحصائية إخدمات منتجات و توفر  ،ةلخليجية متكام ئيةبناء منظومة إحصا
 املستخدمين.مبتكرة تحظى بثقة 

 
 :القيم

 التعاون  •
 التفاني في العمل •
 املوثوقية •
 التركيز على املستخدم •
 االبتكار •



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

16

 

12 
 

 
 الحوكمة وترتيبات العمل  2.1

ا لدول مجلس التعاون  العمل اإلحصائي املشتركشهدت حوكمة  ا مستمرًّ اتطور  تطور مسيرة العمل ل مواكب 
العمل بدأ ، حيث عقود من الزمن منذ انطالقتها امليمونة قبلتعزز ت تأما فتوالتي الخليجي املشترك بشكل عام، 

األمانة العامة  تحت مظلةاللجان وفرق العمل اإلحصائية التي كانت تعمل  من خالل اإلحصائي الخليجي املشترك
مهام  منذ ذلك الحينتولى ي، والذي م2013في العام  املركز اإلحصائي الخليجيانطالقة لى حين إ ملجلس التعاون 

بهدف إنتاج فير الدعم الفني بشتى أشكاله لها، وذلك و وت ،تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة اإلحصاء الوطنية
 .فّعالةوتقديم خدمات إحصائية  ،موّحدة وذات جودة عاليةخليجية ونشر بيانات ومعلومات إحصائية 

 
م، كان للمركز مجلُس إدارة مرتبط مباشرة باملجلس الوزاري 2016وإلى نهاية العام للمركز منذ االنطالقة الفعلية و 

انضم املركز تحت مظلة  وبناء  على قرار املجلس األعلى ملجلس التعاون، ملجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  .األمين العاممعالي م، مع االرتباط املباشر ب2017لس التعاون، منذ بداية العام األمانة العامة ملج

 
 ،م2017مارس  فيوقد تم إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي من قبل املجلس الوزاري ملجلس التعاون 

، تنفيذ مهام واختصاصات املركز تتولى اللجنة رسم السياسة العامة للمركز، واإلشراف الفني علىو  .كما سبق
 .جلسدول املحصائي على مستوى تنسيق العمل اإل و 
 

ا مع  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاإلطار القانوني  ويشهد ا تماشي  ا مستمر  لوازم املستجدات والتطورات و تطور 
إعداد الئحة داخلية األخيرة تحقيق األهداف اإلحصائية املشتركة من بنية قانونية ومؤسسية. وقد تم في اآلونة 

 لالعتماد.جلس التعاون ملاملجلس الوزاري ي، وموافقة اللجنة الدائمة عليها، ورفعها إلى اإلحصائي الخليج للمركز
تقض ي بأن تتولى اللجنة الدائمة لشؤون العمل كما  ،أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة الرئيسينالالئحة تحدد و 

بين املركز وبين أجهزة اإلحصاء الوطنية والجهات ذات العالقة بالدول األعضاء وفق تنظيم العالقة اإلحصائي 
 .ميثاق يعده املركز لهذا الغرض

 
ا تحت مظلة، تمت إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل اإلحصائية التي كانت تعمل وعلى املستوى الفني األمانة  سابق 

ا ملتطلبات الخطة االستراتيجية  وتكييفهاالعامة ملجلس التعاون،   شكل. وتللعمل اإلحصائي الخليجي املشتركوفق 
ا في ترتيبات الحوكمة لتحقيق التقدم  ا رئيس  وذلك ، الخطة االستراتيجيةتنفيذ في هذه اللجان وفرق العمل مكون 

ا لدورها في   .وتبادل التجارب الناجحةتطويره، تنسيقه و تعزيز القدرات اإلحصائية، وتوحيد العمل اإلحصائي و نظر 
الخطة في تنفيذ تسهم بفاعلية للتأكد من أنها  ،وإجراء التعديالت الالزمةبشكل مستمر  تقييم أدائهايتم ، لذا

 االستراتيجية.
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 األطر اإلحصائية

ها ت، والتي تبنلألمم املتحدة املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةيتم العمل اإلحصائي الخليجي املشترك وفق 
 دول مجلس التعاون في اإلحصائي العمل ممارسات  ميثاقكما تم إعداد الدول األعضاء واملركز اإلحصائي الخليجي. 

ا لتعزيز الثقة لى ذلك، إباإلضافة من قبل املركز، واعتماده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي.  وسعي 
، وتمت ضمان جودة البيانات في دول مجلس التعاون ل اإطار   د، أعد املركزفي الرقم اإلحصائي الخليجي املوّح 

تطوير أطر وطنية لضمان الجودة تجمع بين املتطلبات لواالستئناس به املوافقة عليه من قبل الدول األعضاء، 
  الوطنية والخليجية والدولية.

 
، (CCSAتنسيق األنشطة اإلحصائية )لجنة  عضو فياملركز اإلحصائي الخليجي  تجدر اإلشارة إلى أنمن جهة أخرى، 

باملبادئ التي تحكم األنشطة وبالتالي يلتزم نشطة في العمل اإلحصائي، القليمية اإلدولية و النظمات املالتي تضم و 
 .م2005في العام  املعتمدة من قبل اللجنة اإلحصائية الدولية

 
 العالقات مع املستخدمين

ن كو كما سبق، وذلك بهدف ضمان أن ت نظومة اإلحصائية الخليجيةامليشكل التركيز على املستخدم إحدى قيم 
احتياجات معظم من حيث تلبية  ،(Fit for Purposeتفي بالغرض )املنتجات والخدمات اإلحصائية الخليجية 

جهود مستمرة لتعزيز العالقات مع وفي هذا اإلطار، هناك املستخدمين على تعدد فئاتهم ومؤهالتهم واهتماماتهم. 
الفصل الثاني املخصص لجانب ، كما سيرد في مجلس التعاون عن دول اإلحصائية مستخدمي البيانات واملعلومات 

 .وثقتهم هموتحقيق رضامع املستخدمين ( املخصص للشراكة 6.3) وفي القسمالطلب، 
 

 العالقات مع املنتجين اآلخرين
ا لتعدد منتجي البيانات من مصادر غير تقليدية  ا في اآلونة األخيرة في ظل الثورة الصناعية الرابعة  –ونظر  خصوص 

، لضمان إنتاج شراكات هادفة مع أولئك املنتجين تسعى املنظومة الخليجية إلى إقامة –والبيانات الضخمة 
وتقديم خدمات آنية ذات جودة عالية، من خالل ، سمات اإلحصاءات الرسميةإحصاءات خليجية ذكية تتسم ب

في األساليب واملنهجيات  ر االستفادة من التطور املذهل الذي تشهده التقنيات الحديثة وما يصاحبه من تطو 
ا لرؤية العمل اإلحصائي الخليجي املشترك   م.2030اإلحصائية، وذلك وفق 

 
 التعاون الدولي واإلقليمي

ا والدولية املنظمات واملؤسسات اإلقليمية معقوية ومستدامة  عالقات بناء عديُ  ا جزء  العمل اإلحصائي من  مهمًّ
تعزيز املنتجات والخدمات اإلحصائية في دول  لدول مجلس التعاون، حيث تسهم تلك العالقات في املشترك  

14 
 

ا، ، املجلس  ةمو نظز مشاركة املتعزيو وضمان تطبيق أحدث املعايير واألساليب والتصانيف املعتمدة دولي 
  .((6.4القسم ))راجع  املجتمع اإلحصائي الدولي في ةالخليجي ةاإلحصائي
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 )جانب الطلب( يناحتياجات املستخدمالوقوف على : الثانيالفصل 
تسعى املنظومة اإلحصائية الخليجية كما سبق إلى دعم مسيرة العمل الخليجي املشترك واملسيرات اإلنمائية 

 الطلب ذات جودة عالية، تلبيومعرفية منتجات وخدمات إحصائية توفير الوطنية للدول األعضاء، من خالل 
 ،ورصد التقدم واإلنجازات ،والتخطيط ،ورسم السياسات ،املتعلق بصنع القراراتو  املستخدمينالوارد من 

مؤهالتهم إحدى القيم اهتماماتهم و تعدد بيشكل التركيز على املستخدمين ساس، على هذا األ وتقييم األداء واألثر. و 
عليه من  أالطلب بشتى أنواعه، وما يطر جانب على الوقوف على بشكل مستمر ، حيث تعمل التي تبنتها املنظومة

وهذا . قدر اإلمكان احتياجات املستخدميناستباق باإلضافة إلى  ،تطورات على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي
مع  املستخدمين،من أجل تلبية احتياجات  املناسبة،األدوات اإلحصائية  استحداثبدوره يؤدي إلى إعداد أو حتى 

   .ة توقعاتهم واهتماماتهم وقدراتهممراعا
 
في طلب البيانات واملعلومات والخدمات اإلحصائية اآلنية وسريعة  اوتنامي   اتسارع   قد شهدت اآلونة األخيرةو 

. في شتى أنحاء املعمورة املجتمعات واالقتصادات والبيئة تشهدهاتغيرات سريعة في سياق عام يتميز باإلتاحة، 
بحاجة باتوا ملخططين وحتى الجمهور بشكل عام ي السياسات واراسمالقادة ومتخذي القرارات و  ومن الواضح أن

 أنهم بحاجة إلىكما الصائبة دون تأخير.  القراراتالتطورات السريعة واتخاذ  ملواكبة، يةإلى اإلحصاءات اآلن
تصنيف حسب مستوى والصغيرة، الطق انإحصاءات امل بما في ذلك، بتفاصيل أكثر دقة  ت إحصاءاالحصول على 

الجائحة الوبائية )كوفيد  بسبفاقمت بالتي تمتعددة األبعاد ذلك األزمة العاملية على وقد أكدت  وغيره. ،الدخل
في املدى القريب (، حيث تحتاج الدول أكثر من أي وقت مض ى إلى إحصاءات آنية ومفصلة تدعم جهودها 19

ا الدول تحتاج  ه،نفس الوقت وفي. ةناسبم اقتصاديةو  لتوفير حزم اجتماعيةو  ،الوباء للقضاء على إلى أيض 
في هادفة استراتيجيات وسياسات رؤى  و وضع من أجل  ،املألوفة الرسميةإحصاءات جديدة إلى جانب اإلحصاءات 

 . (19)كوفيد  جائحة عالم ما بعدن الدول من مواجهة تحديات مّك وتُ ، املديين املتوسط والبعيد
 
االوباء هذا  أبرز و  املخاطر )سواء البيولوجية أو البيئية أو وجود مواطن الضعف في جاهزية الدول ملواجهة  أيض 

اتخاذ ة لدعم يجاهز أكثر اإلحصائية  اتمو نظالجيولوجية أو املناخية أو التكنولوجية(، والحاجة إلى أن تكون امل
 .للظروف االستثنائيةاملناسبة السياسات رسم القرارات و 

 
ا  اتضحباإلضافة إلى ذلك،  إلجابة على أسئلة لغرض ا مصّممةحول العالم اإلحصائية  اتمو نظأن معظم املأيض 

ا، و  لها مخطط امعلومات دام مصادر باستخمسبق   بعضوقد وجدت العديد من تلك املنظومات  .محددة مسبق 
وتتطلب  والبيئية،األبعاد االجتماعية واالقتصادية  فيهافي االستجابة لحاالت الطوارئ التي تتداخل صعوبات ال

   .وبتفاصيل دقيقة سريعة اإلتاحةآنية و معلومات إحصاءات و 
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االقتصاد املتعلقة ب ءاتاإلحصا في طلب اتطور  جائحة واألزمة االقتصادية في وقت يشهد فيه العالم الوقد جاءت 

على سبيل املثال، حيث الجغرافية وفي طبيعة األنشطة والعاملين عليها،  لحدودفي ا بتغييروالذي يتميز  ،الجديد
بغض النظر عن الحدود  العامليةشراء السلع وبيعها في السوق  من خالل بسرعةالتسوق عبر اإلنترنت  يتوسع
تالوطنية الحدود . ولم تعد العديد من الصناعات التقليديةمحل  ووسائل اإلعالم اإللكترونيةالخدمات  . كما حلَّ

الذين  العاملينغالب الفي تشمل ال  الرسميةاإلحصاءات أن ، حيث ا في الفصل بين املنزل والعملواضحة أيض  
 (.19ومن املتوقع أن تتسارع هذه التوجهات في عالم ما بعد )كوفيد  .اإلنترنت عبر همزلامن فييعملون 

 
ا التحول  الجاري نحو اقتصادات ذات مصادر نمو متنوعة، تعتمد  وعلى مستوى دول مجلس التعاون، هناك أيض 

 في توسعال، من حيث طلب البيانات واملعلومات اإلحصائيةاألمر الذي ينعكس على  ،بشكل أقل على النفط والغاز
والنقل  ،وتجارة الجملة والتجزئة ،والتصنيع ،السياحة ، مثلالتنوع االقتصادي مجاالتمختلف تغطية 

  ية.والخدمات اللوجست
 

العمل ووضع االستراتيجيات وخطط  يةالستباقلدراسات اجراء االالزمة إل  ئيةحصااالحتياجات اإل كما أن هناك 
الحزام لتأثير املحتمل على العالقات التجارية اإلقليمية والدولية ملشاريع عمالقة مثل مبادرة "للتعامل مع ا

 الصينية.  "والطريق
 

 في إطار ،واألمانة العامة ملجلس التعاون  بالتعاون مع أجهزة اإلحصاء الوطنيةقام املركز اإلحصائي الخليجي، 
 ،دول مجلس التعاون املتعلقة بت والخدمات اإلحصائية نتجاطلب املعلى بشكل أفضل الوقوف الجهود الرامية إلى 

 :، كمرحلة أولىاالحتياجات اإلحصائية املتعلقة بما يليحصر ب
املتعلقة بالسوق الخليجية املشتركة على أرض  العمل الخليجي املشتركمتابعة مدى تنفيذ قرارات  •

 .الواقع
استراتيجية الخليجي املشترك، تشمل للعمل استراتيجيات واتفاقيات  (10عدد )متابعة مدى تنفيذ  •

العالقات  استراتيجيةو ، املطورة واالستراتيجية السكانية، التنمية الشاملة املطورة بعيدة املدى
 وغيرها. البيئية، االستراتيجيةو ، املوحدة للتنمية الصناعية االستراتيجيةو  ،التجارية

 م.2030أهداف التنمية املستدامة  •
 املجاالت اإلحصائية ذات األولوية التي تم تحديدها من قبل مجلس إدارة املركز السابق. •
البشرية، مؤشرات التنمية  التعاون، مثلاملؤشرات الدولية األخرى ذات األولوية لدول مجلس  •

 ، وغيرها.املجتمعات تقدمومؤشرات 
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 SIM-Statistical) مصفوفة املؤشرات اإلحصائيةوقد أسفرت هذه الجهود عن بناء النسخة األولى من 

Indicators Matrix)،  ةالتاليثالث الفئات ال حسبوتصنيفها  املؤشرات الواردة فيهاتم تحليل و: 
 متعددة رسمية وتنتجها بشكل منتظم من مصادر األعضاء الدول  متوفرة لدىمؤشرات  األولى:الفئة  •

 .واإلسناد الزمني لى توحيد املفاهيم والتصانيف واألساليبإبعضها بحاجة  ،إدارية وميدانية
 ، وتوجد لها أدلة ومنهجياتاألعضاء من قبل الدول  يتم إنتاجها بانتظاممؤشرات ال  الفئة الثانية: •

ا.  معتمدة دولي 
توجد لها أدلة ومنهجيات معتمدة ال األعضاء، و  من قبل الدول يتم إنتاجها  مؤشرات الالفئة الثالثة:  •

ا  .دولي 
 

أعد املركز اإلحصائي الخليجي (، 19وفي ظل الظروف االستثنائية الناتجة عن الجائحة الوبائية )كوفيد 
العامة ملجلس التعاون، قائمة من املؤشرات واإلحصاءات قصيرة بالتعاون مع أجهزة اإلحصاء الوطنية واألمانة 

متعلقة وتشمل إحصاءات  .عن كثب الجائحةومتابعة تأثيرات ، تدعم اتخاذ اإلجراءات قريبة املدى، املدى
 وغيرها. واألسعار، وسالسل اإلمداد، واستهالك املاء والطاقة،األمن الغذائي، بالصحة، والتعليم، والعمل، و 

م اقتراح تنفيذ بعض املسوح واستطالعات الرأي عبر الهاتف واإلنترنت، مثل ثقة مجتمع األعمال، كما ت
الجائحة على لتقييم تأثيرات  ةدراساملركز أجرى باإلضافة إلى ذلك،  .ثير النفس ي للجائحة، وغيرهاتأوال

 . تحديثها بشكل دورييقوم ب، و الخليجي االقتصاد
 

باستمرار بناء  على املستجدات التي تطرأ على املؤشرات اإلحصائية مصفوفة  يجري تحديثبشكل عام، 
تلك  إنتاجاملنظومة اإلحصائية الخليجية إلى وتسعى بما في ذلك ما يتعلق بالجائحة واألزمة العاملية.  الطلب،

، وذلك املشتركللعمل اإلحصائي الخليجي  االستراتيجيةالخطة في إطار املحددة املؤشرات حسب األولويات 
اإلدارية وامليدانية، وكذلك بالعمل على استخدام مصادر جديدة مثل البيانات الحالية على املصادر  باالعتماد

  (، كما سيرد في الفصول التالية من هذه الوثيقة.Big Dataالضخمة )
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 الوضع الراهن لإلحصاءات الخليجية :الثالثالفصل 
م( الذي 2020-2015للفترة ) للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركأظهرت نتائج التقييم املرحلي للخطة االستراتيجية 

، أن م، بناء  على توجيه من اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي2019 العام نفذه املركز اإلحصائي الخليجي في
ا في العمل اإلحصا ا معتبر  ئي الرسمي، من حيث زيادة البيانات واملعلومات اإلحصائية الدول األعضاء حققت تطور 

الوسائل والتوسع في نشرها بكل  ،ككتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موّحدة املتوفرة عن دول مجلس التعاون 
في مسيرتها وقد استفادت الدول  التقليدية والحديثة، وتعزيز القدرات اإلحصائية البشرية واملؤسسية. املتاحة

الشركاء اإلقليميين التعاون مع باإلضافة إلى  ،من الدعم الفني بشتى أنواعه املقدم من قبل املركزالتطويرية 
 والدوليين.

 
األعضاء  لدول ا التي أجرتها التحضيراتعلى سبيل املثال ال الحصر، وشملت اإلنجازات التي تمت في اآلونة األخيرة، 

سلة بيانات  يجري تنفيذ م، حيث2020في جولة  ةداريالسجالت اإل  علىالسكان واملساكن القائم تعداد  لتنفيذ
 موّحدة مخرجات وتشكل األساس ملجموعة من ،ذات الصلةعلى التوصيات الدولية  مستندةخليجية مشتركة 

 قدرات فيال ناء وتعزيزمن بتعداد لل اتالتحضير  مّكنت(. و م2022-2021) نعاميال خاللاملزمع إصدارها و  لتعدادل
في ظل الجهود الرامية  للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك، والذي يشكل أولوية استخدام البيانات اإلدارية مجال
 تقليل االعتماد على املسوح امليدانية. توسيع نطاق اإلنتاج اإلحصائي مع إلى 

 
والتي لها أهمية كبيرة في إبراز اإلنجازات ، الحسابات القومية كمثال آخر، هناك تقدم ملحوظ في مجالو 

 العام تحقيق االتحاد االقتصادي املخطط له في إلى ، ضمن الجهود الراميةاالقتصادية لكتلة دول مجلس التعاون 
السنوية باستخدام ( GDP)جمالي اإل بإنتاج ونشر تقديرات الناتج املحلي األعضاء الدول  جميعتقوم حيث ، م2025

اإلنتاج واإلنفاق باألسعار الجارية والثابتة، إضافة إلنتاجها لتلك التقديرات بشكل ربع سنوي باستخدام  يةنهجم
ا اإلنفاق يةنهجمنهجية اإلنتاج باألسعار الجارية، ويجري العمل على تطويرها باألسعار الثابتة وباستخدام م ، أيض 

 املنّسقيتيح هذا النهج و  ا.دولي  املعتمدة نيف التصاوذلك لتحقيق التكامل بين املنهجيتين، كما تستخدم أحدث 
 .ذات الصلة بالواقع وأرقام خليجية موّحدةحساب مجاميع 

 
في  األهداف اإلحصائية للخطة االستراتيجيةإلى تكثيف الجهود لتحقيق ومع ذلك، أوضح التقييم نفسه الحاجة 

واحد  دة على مستوى الدول الست في آن  إحصاءات موّح ، والتي تركز على وجود املجاالت ذات األولوية بشكل كامل
ا للمعايير الدولية واإلقليمية أن إلى مع اإلشارة  ،األهدافتلك تظل جميع الدول ملتزمة بتحقيق . و ومتطورة وفق 

 في بعض الحاالت. د ما يمكن تحقيقه في الواقع العملياملوارد املالية والبشرية املحدودة تقيّ 
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 الحتياجات صنع القرار وقدرته على االستجابةباستمرارية العمل اإلحصائي التحديات املتعلقة ذلك ويضاف إلى 
( والركود االقتصادي املشار إليهما 19في ظل الظروف االستثنائية الناتجة عن األزمات واألوبئة، مثل جائحة )كوفيد 

حصاءات واملؤشرات قصيرة املدى التي إنتاج نطاق أوسع من اإل في الفصل الثاني أعاله. ويشمل ذلك متطلبات 
من  ،إلحصاءات الرسمية املألوفةل ةلكّم باإلضافة إلى إحصاءات جديدة م ،تدعم صنع القرارات في املدى القريب

  .بعيداالستراتيجيات والسياسات في املديين املتوسط والرسم دعم وضع الرؤى املستقبلية و  أجل
 

( الرباعيتحليل الالضعف والفرص والتهديدات ) ومواطنالقوة  مواطنحليل تيلخص الجدول التالي أهم نتائج 
 :ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظملل
 

 التحليل الرباعي للمنظومة اإلحصائية الخليجيةأبرز نقاط (: 1الجدول )

 الضعف مواطنأهم  القوة مواطنأهم 
دول مجلس التعاون عن ات ءإحصافي توفير توسع اليتم 

 تحسن مستمر فيوجودة البيانات  ،بشكل تدريجي
بما في ذلك  ،وجودتهانطاق اإلحصاءات املتوفرة في املنطقة 

مثيلتها في الدول من  أقل، مطابقتها مع أحدث املعايير الدولية
ا أقل م ،ااملتقدمة إحصائي   يمكن توقعه من دول ذات ّما وأيض 

  دول مجلس التعاون التي تتمتع بها األهمية االستراتيجية 
لديهم املهارات واملعرفة والخبرة الذين املوظفين  نقص في عدد وجود استراتيجيات إحصائية وطنية في الدول األعضاء

الخليجي وفي بعض الدول  املركز اإلحصائيفي  للقيام بالعمل
 األعضاء

متزايد في وسائل  حضور إلحصاءات الرسمية في املنطقة لدى ا
  (الوطنيةاإلعالم )بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي 

االستراتيجية الخطة لتنفيذ املتاحة املوارد املالية نقص في 
في م( 2020-2015للفترة )املشترك الخليجي اإلحصائي  للعمل

 املركز اإلحصائي الخليجي وفي بعض الدول األعضاء
ادر إحصائيين يتمتعون و ببناء ك اتقوم املنطقة تدريجي  

 اإلحصائيةعمال األ باملهارات واملعرفة والخبرة للقيام ب
 املسوحفي مخرجات بعض  االختالفات بين الدول األعضاء

 الخليجي مكانية بناء الرقممن إ حدا يمّم  ،والبيانات اإلحصائية
 جراء املقارناتإد و املوّح 

اإلحصائي، من خالل العمل شؤون تضمن اللجنة الدائمة ل
للعمل الوطنية  ءقيادة أجهزة اإلحصامشورتها وتوجيهاتها، 

 بشكل فّعال اإلحصائي الخليجي املشترك

  الوطني في بعض الدول األعضاءالتنسيق اإلحصائي نقص في 

أثبت املركز اإلحصائي الخليجي مكانته بصفته املركز 
، واملصدر الرسمي دول مجلس التعاون اإلحصائي اإلقليمي ل

 املجلسإلحصاءات 

البرامج واملشاريع و الخطط صعوبة في تنفيذ بعض 
 في الدول األعضاء االستراتيجية

في  في الجامعاتاملتقدمة  اإلحصائيةعدم توفر التخصصات  
 دول مجلس التعاون 
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 أهم التهديدات أهم الفرص

ئية عن دول مجلس اإلحصااملنتجات والخدمات تزايد طلب 
ا ملكانتها الج ،التعاون   وستراتيجية في املنظومة العامليةينظر 

 ولتنوعها االقتصادي

 النظر فيز صناع القرار بشدة على املؤشرات، دون يركت
  ة إلنتاج تلك املؤشراتيئتطلبات اإلحصاامل

 دة فيمؤشرات قياس األداء ومستهدفات محّد  تضمين
الجديدة وفي  واتفاقيات العمل الخليجي املشترك تستراتيجياا

 في املستقبليتم تحديثها ستلك التي 

دول مجلس التعاون ال تتوافق مع  لكتلة األولويات اإلحصائية
 منفردة لدول األعضاءالوطنية لولويات األ 

ا غير  التطور املذهل للتقنيات الحديثة، والذي يفتح آفاق 
 الرسميمسبوقة أمام العمل اإلحصائي 

على أجهزة اإلحصاء الوطنية استمرار صعوبة حصول 
التفاصيل الجهات الحكومية ب تمتلكهاالبيانات اإلدارية التي 

 واملواصفات والتوقيت املطلوب
املنافسة من قبل منتجي البيانات غير الرسمية املدعومين من 

 قبل الثورة التقنية
املدعومين من منتجي البيانات غير الرسمية، املنافسة من قبل 

 قبل الثورة التقنية
الدول املركز وبين بين وتبادل البيانات  التواصلسهولة 
 ال ملشروع الربط اإللكترونيمن خالل التنفيذ الفعّ  ،األعضاء
ى"  "َمرس َ

استمرار صعوبة الوصول إلى البيانات الضخمة اململوكة من 
 القطاع الخاص

استخدام لى إر منهجيات التحول من املسوح امليدانية تطو 
كمصدر أساس ي إلنتاج اإلحصاءات  داريةالسجالت اإل 

 الرسمية

 

 
ا من ال  التقييممن  املستخلصةالدروس من ، وبشكل أعم ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظملل الرباعيتحليل انطالق 

لعمل اتطوير رؤية تم ، م(2020-2015)للفترة  املشتركللعمل اإلحصائي الخليجي الستراتيجية لخطة ال املرحلي
للفترة  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاالستراتيجية إعداد الخطة وكذلك  م،2030اإلحصائي الخليجي املشترك 

 ةمو نظمهو بناء  ،ن في الفصول القادمةكما سيتبيّ  ،. الهدفم(، والتي هي موضوع هذه الوثيقة2021-2025)
وضع استراتيجيات وخطط و  ،الضعف مواطنمعالجة ، من خالل خليجية على أسس متينة ومستدامة ةيإحصائ

القصوى االستفادة ، وتحقيق القوة ومواطنالبناء على املكاسب لتهديدات، مع لللحد من اآلثار السلبية املحتملة 
  .من الفرص
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 م2030املشترك الخليجي رؤية العمل اإلحصائي : رابعالفصل ال
م، تحت 2030رؤية العمل اإلحصائي الخليجي املشترك  ،م2019خالل العام  ،املركز اإلحصائي الخليجي أعّد 

الدول األعضاء واألمانة العامة ملجلس هادفة من  وبمشاركة لعمل اإلحصائي،شؤون اإشراف اللجنة الدائمة ل
 .عتمادإلى املجلس الوزاري ملجلس التعاون لال  وثيقة الرؤية رفعتم  وقد .التعاون 

 
العمل إطار م اإلنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون واملركز اإلحصائي الخليجي في 2030ثمنت وثيقة رؤية 

. كما م(2020-2015، وفق ما ورد في التقييم املرحلي للخطة االستراتيجية للفترة )اإلحصائي الخليجي املشترك
 :همايواجهان العمل اإلحصائي الرسمي،  أساسيينالضوء على تحديين سلطت 

i.  مما  وتوقيت أقصر بكثير أسرع دوريةو اإلحصائية بتفاصيل أدق البيانات واملعلومات زيادة وتشعب طلب
 .(ورد في الفصل الثاني أعاله)كما  هو مألوف

ii. ثانيةفي كل  املستجدةلبيانات من اهائل ال عتمد على الكمالتي تو  ،ظهور العديد من الجهات غير التقليدية ،
توفير املنتجات والخدمات للمستخدمين من ثم و  وتحليل معّمق،ومعلومات غير رسمية إلنتاج إحصاءات 

  .الرسمية ءاإلحصا، والتي ربما من املفترض أن توفرها لهم أجهزة والجمهور 
 

ا من تلك املعطيات،   في: م2030 العمل اإلحصائي الخليجي املشتركتتمثل رؤية وانطالق 
  

الذكاء في جميع مراحل  خدامباست، تتميز م2030، قبل نهاية العام وموثوقة وجود منظومة إحصائية خليجية ذكية
 دورة حياة البيانات واملعلومات اإلحصائية واملكانية، مع الحفاظ على سمات اإلحصاءات الرسمية.

 
 ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظإدراك أن املعلى الرغم من أن هذه الرؤية قد تبدو طموحة للغاية، إال أنها جاءت من 

بمنتجات وخدمات إحصائية  املستخدمين والجمهور تزويد وذلك ل، متغّيرالستعداد للمنافسة في عالم إلى ا ةحاجب
مع الحفاظ على نفس  واملستقبلية،العلوم والتكنولوجيا الحالية  مستمدة منرسمية تستند إلى أسس جيدة 

 . من الزمن عقود منذونها ّمنثالسمات التي يثقون بها وي
  

 :تينالتالي تينحلاملر تحقيق الرؤية من خالل السعي لوسيتم 
 

دمج أفضل للبيانات من مصادرها تحقيق من خالل  م(: مرحلة التحول 2025-2021) األولىاملرحلة 
 املختلفة:
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يمكن ، و م(2025-2021)للفترة  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركهذه املرحلة هي موضوع الخطة االستراتيجية 
بأنها مرحلة التحول واالنتقال من األساليب الحالية في جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات  باختصار هاوصف

العمل واملعلومات اإلحصائية إلى أساليب حديثة بدأت تتبلور في اآلونة األخيرة في إطار االبتكار في جميع مراحل 
ا من خالل تعزيز القيادة اإلحصائية والكفاءات اإلدارية للمنظو  ئياإلحصا مة اإلحصائية لدول الرسمي، وأيض 

في الفصول التالية من لهذه املرحلة . وسيأتي تفصيل استراتيجية املنظومة اإلحصائية الخليجية مجلس التعاون 
 هذه الوثيقة.

 
 ة:م(: مرحلة اإلحصاءات الذكي2030-2026) الثانيةاملرحلة 

الذكاء في  باستخدامتتميز م، 2030ة هي مرحلة تأسيس منظومة إحصائية ذكية قبل نهاية العام نياملرحلة الثا
واملكانية، مع الحفاظ على سمات اإلحصاءات الرسمية  جميع مراحل دورة حياة البيانات واملعلومات اإلحصائية

تتفق مع املعايير والتصانيف الدولية، وأن تفي بمبادئ الحيادية، واملوثوقية، واملالءمة، وكفاءة  يجب أن )حيث
التكلفة، والسرية، والشفافية، والقابلية إلعادة اإلنتاج(، األمر الذي سيعزز كفاءة املنظومة اإلحصائية بأكملها، 

رها كمزّود رئيس للمنتجات والخدمات اإلحصائية وسيمّكنها من منافسة املنتجين غير التقليديين، ومن تعزيز دو 
واملنظمات اإلقليمية والدولية واملهتمين  ومواطني دول املجلسالتي تخدم متخذي القرارات وراسمي السياسات 

 بشكل عام. 
 

ا من املكاسب املتحققة خالل املرحلة  اإلدارية  بما في ذلك االستخدام األمثل للبيانات األولىوفي هذا اإلطار، انطالق 
والبيانات الكبيرة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية، يتم االنتقال إلى منظومة إحصائية ذكية، تتألف من مجموعة 

تقوم تدمج بين التقنيات الحديثة واألساليب اإلحصائية، و وهي أجهزة الذكية، األشياء متناغمة ومتناسقة من 
ا من  البصمات الرقمية الناتجة عن األنشطة التي تنفذها مختلف بتجميع البيانات ومعالجتها وتحليلها انطالق 

 Algorithmicالحسابي ) األشياء الذكية في عالم تسوده الرقمية، وذلك من خالل االعتماد على الذكاء

Intelligence) واألتمتة (Automation) مع تطويرها لهذا الشأنيتم  وأساليب جديدةومفاهيم ، وفق معايير ،
لبيانات واملعلومات اإلحصائية الناتجة تتسم بسمات اإلحصاءات الرسمية، وتلبي احتياجات التأكد من أن ا

 مجموعة واسعة من املستخدمين.
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  م(2021-2025للفترة ) العمل اإلحصائي الخليجي املشترك استراتيجية: الفصل الخامس
رؤية العمل اإلحصائي  منم( 2025-2021لفترة )ل للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركتنطلق الخطة االستراتيجية 

واملسار  ،تحقيقهال ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظسعى املتحدد األهداف التي تحيث م، 2030الخليجي املشترك 
وجود منظومة إحصائية املتمثلة في و املرحلة األولى من تحقيق تلك الرؤية الطموحة  فيه تنفيذعتزم تاملشترك الذي 
 .تدعم القراروموثوقة  خليجية ذكية

 
في تجميع  متطورةأساليب إلى الحالية العمل اإلحصائي التحول من أساليب تحقيق وتركز هذه املرحلة على 

باعتبارها ومعالجة وتحليل ونشر البيانات واملعلومات اإلحصائية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ا. كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موّحدة لضمان استجابة املنظومة اإلحصائية  وقد بات هذا التحول ضروري 

من خالل  يتم ذلكسو . في الظروف العادية وفي الظروف االستثنائية املستمرة في جانب الطلب للتطوراتالخليجية 
 اإلحصائيةإيجاد الحلول ، عبر والتصنيفالتوسع في إنتاج اإلحصاءات الخليجية من حيث التغطية والدورية 

 ،البيانات الضخمة، إلخ(و ، السجالتو )املسوح، تعزيز استخدام مصادر البيانات املتعددة املناسبة لوالتقنية 
 الجهود الرامية إلى واصلتتوفي الوقت نفسه، س .بشكل أفضل صادرامل املستخرجة من تلك إلحصاءاتاودمج 
التحول الناجح إلى  لتمكين ،املنظومةة مكونات واملؤسسية عبر كافّ  القدرات القيادية واإلحصائيةتعزيز 

  .في املرحلة الالحقة اإلحصاءات الذكية
 

 املتحقق خالل الفترة املاضيةامللحوظ في أداء العمل اإلحصائي  التحسن بني علىتَ كما أن الخطة االستراتيجية 
للمنتجات والخدمات اإلحصائية اآلنية واملتشعب تلبية الطلب املتزايد  الجهود الرامية إلى وُتعزز م(، 2015-2020)

ن في ، وفق النموذج املبيّ واألداء األثرواملوثوقة والتي تدعم صنع القرارات ورسم السياسات ورصد التقدم وتقييم 
 .أدناه 2الشكل 

 

 الخليجي املشترك مستقبل العمل اإلحصائي: نموذج 2الشكل 
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تلبي احتياجات و  ،وعالية الجودة ،ةموّحدات خليجية ءإحصاتوفر  لهذه املرحلة في رئيسيتمثل الهدف ال
التخاذ القرارات في املدى القريب، ووضع الرؤى ورسم االستراتيجيات والسياسات في املدى  بشكل آني املستخدمين

  .املتوسط والبعيد
 :سيتم ذلك من خالل السعي لتحقيق األهداف الداعمة التاليةو 

 .الخليجي املشترك العمل اإلحصائيجميع جوانب في ترسيخ ممارسة االبتكار  •
 .باإلضافة إلى املصادر الناشئة في اآلونة األخيرة للبياناتجديدة ومصادر إحصائية أساليب  تطوير •
ختلف ستجيب ملت بحيث ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظوضمان استدامة املالقدرات تعزيز بناء و  •

 .في كاّفة الظروف املستخدمينحتياجات ا
 .تأسيس شراكات مستدامة مع منتجي البيانات وتحقيق مصلحة متبادلة •
ى عال   •  والحفاظ عليه.وثقتهم، من رضا املستخدمين  تحقيق مستو 

 
 عليها في هذه التركيز سيتموفيما يلي عرض املحاور والتوجهات االستراتيجية واملجاالت اإلحصائية ذات األولوية التي 

 .املرحلة
 

 املحاور والتوجهات االستراتيجية 1.5
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  م(2021-2025للفترة ) العمل اإلحصائي الخليجي املشترك استراتيجية: الفصل الخامس
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من خالل  يتم ذلكسو . في الظروف العادية وفي الظروف االستثنائية املستمرة في جانب الطلب للتطوراتالخليجية 
 اإلحصائيةإيجاد الحلول ، عبر والتصنيفالتوسع في إنتاج اإلحصاءات الخليجية من حيث التغطية والدورية 

 ،البيانات الضخمة، إلخ(و ، السجالتو )املسوح، تعزيز استخدام مصادر البيانات املتعددة املناسبة لوالتقنية 
 الجهود الرامية إلى واصلتتوفي الوقت نفسه، س .بشكل أفضل صادرامل املستخرجة من تلك إلحصاءاتاودمج 
التحول الناجح إلى  لتمكين ،املنظومةة مكونات واملؤسسية عبر كافّ  القدرات القيادية واإلحصائيةتعزيز 

  .في املرحلة الالحقة اإلحصاءات الذكية
 

 املتحقق خالل الفترة املاضيةامللحوظ في أداء العمل اإلحصائي  التحسن بني علىتَ كما أن الخطة االستراتيجية 
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م(، 2020-2015املشترك للفترة )الخليجي أبرزت نتائج التقييم املرحلي للخطة االستراتيجية للعمل اإلحصائي 
والتشاورات مع الدول األعضاء وتوصيات اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي، أن التوجهات االستراتيجية 

أن هناك مع ، في ظل سعي املنظومة إلى تحقيق نقلة نوعية في أدائها اإلحصائية الخليجية ما زالت واردةللمنظومة 
ا تلك املتعلقة ب لى تعزيزإالحاجة  وبناء وتعزيز  ،االبتكار في العمل اإلحصائيمأسسة بعض الجوانب، خصوص 

  القدرات القيادية واإلحصائية في املنظومة بكافة مكوناتها.
 
تقدير محّل و  واردةاإلحصائية ستظل  اتمو نظإذا كانت امل ،أنهعلى ( 19)كوفيد  وجائحةاألزمة العاملية  أّكدتقد و 

لدعم اتخاذ وبتفاصيل أدق ، فإنها تحتاج إلى إنتاج مجموعة أوسع من اإلحصاءات اتمن قبل صانعي القرار 
 املتوسط،املدى  فياالستراتيجيات والسياسات  بناءاملدى القصير، باإلضافة إلى توفير إحصاءات لدعم  في اتالقرار 

افي حين أن لإل وواملساعدة في دعم تحقيق الرؤى طويلة املدى.   تعّززت، فقد حصاءات الرسمية التقليدية دور 
 .للمستخدمين مناسبةبطرق  ونشرهاالحاجة إلى إحصاءات جديدة يتم إنتاجها 

 
ستراتيجية ال توجهات االم( على 2025-2021للفترة ) الخليجي املشتركالعمل اإلحصائي ترتكز استراتيجية لذا، 

التالية، والتي تسعى كلها لتحقيق التحول في كافة مراحل العمل اإلحصائي  تكاملةاملترابطة و املحاور املرتبة وفق امل
 :كما تقتض ي هذه املرحلة

 املحاور والتوجهات االستراتيجية(: 2الجدول )

 االستراتيجيةالتوجهات  املحور 
مأسسة االبتكار في العمل املحور األول: 

  اإلحصائي
املنظومة جميع جوانب االبتكار في  ترسيخ ممارسة: 1التوجه  •

 خليجيةال اإلحصائية
 اإلحصاءات الخليجيةفي توفير توسع ال: 2التوجه  • : تجميع اإلحصاءات وتحليلها الثانياملحور 

نقلة نوعية في التحليل اإلحصائي ذي القيمة  إحداث: 3التوجه  •
 املضافة

 الخليجيالعمل اإلحصائي  وتوحيدتطوير : 4التوجه  • والجودة : التطوير واملواءمةالثالثاملحور 
 ةحصاءات الخليجياإل تعزيز جودة : 5التوجه  •

مع املستخدمين الشراكة : الرابعاملحور 
  وثقتهم هموتحقيق رضا

رفع الثقافة و ، بشأن اإلحصاءاتتحسين التواصل : 6التوجه  •
 وتطوير التسويق اإلحصائي ،اإلحصائية

 تعزيز العالقات مع املستخدمين: 7التوجه  •
 ةمو نظاملاستدامة : الخامساملحور 

 ةالخليجي ةاإلحصائي
 ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظضمان استدامة امل: 8التوجه  •

 : بناء وتعزيز القدراتسداسالاملحور 
 البشرية واملؤسسية

 ت القيادية واإلدارية واإلحصائيةتعزيز القدرابناء و : 9التوجه  •
 والقدرات املؤسسية
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ختلف ستجيب ملت بحيث ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظوضمان استدامة املالقدرات تعزيز بناء و  •

 .في كاّفة الظروف املستخدمينحتياجات ا
 .تأسيس شراكات مستدامة مع منتجي البيانات وتحقيق مصلحة متبادلة •
ى عال   •  والحفاظ عليه.وثقتهم، من رضا املستخدمين  تحقيق مستو 

 
 عليها في هذه التركيز سيتموفيما يلي عرض املحاور والتوجهات االستراتيجية واملجاالت اإلحصائية ذات األولوية التي 

 .املرحلة
 

 املحاور والتوجهات االستراتيجية 1.5
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 املجاالت اإلحصائية ذات األولوية 2.5
ا (م2020-2015)األولوية للفترة ذات ئية حصااإل جاالت املتظل   ، مع الحاجة إلى توسيع نطاق التغطيةواردة أيض 

مثل التصنيف ) التفاصيل ذات الصلة زيد مناملإتاحة و  اإلحصاءات قصيرة املدىإنتاج التوسع في بما في ذلك 
 ةاإلحصائي ةمو نظامل في إطار تكثيف جهود، وما إلى ذلك(، واملوقع الجغرافيحسب السن، والدخل، والهشاشة، 

دول مجلس  عنواملعرفية لمنتجات والخدمات اإلحصائية لاملتزايد واملتنوع لطلب ل لتحسين استجابتها ةالخليجي
  .بشكل أفضل وغيرهم من املستخدمين القرارات وراسمي السياسات واملخططين ينعاص يدعم، بما التعاون 

 
العمل اإلحصائي الخليجي على الحاجة إلى تعزيز  (19)كوفيد  وجائحةدت األزمة العاملية أّك  ذلك،عالوة على 

أخرى مثل ت مجاال وفي  يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات العمل الخليجي املشترك،ما في املشترك
ات وراسمي تزويد صانعي القرار وذلك بهدف  ،ودخل وإنفاق األسرة من الغذائياأل إحصاءات الصحة والتعليم و 

 .وأكثر تفصيال   دوريةوعالية الجودة وأكثر  موّحدة بإحصاءات ومؤشرات السياسات
 

ا للمحاور االستراتيجية  التالية ئيةجاالت اإلحصااملفي جميع أشكال التعاون تنفيذ  فيسيستمر التركيز ، وبالتالي وفق 
 اآلنفة الذكر:

 
إحصاءات التجارة -05 الحسابات القومية-01

)يشمل إحصاءات  الخارجية
 التجارة الدولية في الخدمات(

السكاني التعداد -09
 التسجيلي

 التعليمإحصاءات -13

اإلحصاءات املالية -02
 والنقدية

 إحصاءات البيئة-14 إحصاءات العمل-10 إحصاءات الطاقة-06

إحصاءات االستثمار -03
 األجنبي

 قانفدخل وإات ءإحصا-11 إحصاءات السياحة-07
 األسرة

اإلحصاءات املتعلقة -15
بمؤشرات أهداف التنمية 

، (SDGs) املستدامة
، (HDI) والتنمية البشرية
 وتقدم املجتمعات

األرقام إحصاءات  -04
سعار لأل  القياسية

 املدىاملؤشرات قصيرة و 

 إحصاءات الصحة-12 إحصاءات األمن الغذائي-08

)بما فيها السياسات  على أرض الواقع العمل الخليجي املشتركتنفيذ قرارات  بمتابعةصلة الحصاءات ذات اإل -16
 واالستراتيجيات الخليجية(

 
ا يتم النظر  ذلك،باإلضافة إلى   اتمو نظامل تعمل عليهاالتي األخرى اإلحصائية في عدد من املجاالت تدريجي 

قبل من  ك اإلحصاءاتللتفي ضوء االهتمام املتزايد والطلبات واسعة النطاق ذلك و  ،في العادة اإلحصائية الوطنية
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من أجل تلبية  ونشرها،أساس ي على تجميع البيانات بشكل التركيز  ظلوسي .أصحاب املصلحة الرئيسين
، تجريبيةمزيد من الدراسات واملشاريع ال تنفيذسيتم  نفسه،وفي الوقت  ين.لمستخدملاالحتياجات الفورية 

املرحلّية هداف األ بهدف االتفاق على وذلك ، املتاحةمن الفرص و ية وطنالستفادة من أفضل املمارسات اللالسعي و 
 املجاالت. تلكفي  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاملستقبلية ولويات األ و 
 

 :ما يلي تلك املجاالتوتشمل 
إحصاءات اقتصاد إحصاءات املالية اإلسالمية، و : إحصاءات اقتصادية متعددة وإحصاءات األعمال-17 •

وإحصاءات تقنيات (، R&Dإحصاءات االبتكار، وإحصاءات البحث والتطوير )) واالقتصاد الرقمي املعرفة
إحصاءات و ، التجارة اإللكترونية وإحصاءاتوإحصاءات الزراعة، ، (، إلخ(ICTsاملعلومات واالتصاالت )

 .إلخ، األعمال
اإلحصاءات و والثقافة، ، والنوع االجتماعي املرأةتمكين إحصاءات : متعددةواجتماعية  يةإحصاءات سكان-18 •

 الوقت،استخدام و  والعدالة،الجريمة و  اإلعاقة،و الهجرة، إحصاءات الحيوية، و اإلحصاءات و الديمغرافية، 
 .إلخ

 
الخليجي اإلحصائي  للعملاملقترحة ( Milestones -املعالم الرئيسة  وة )أاملرحليّ  األهدافيناقش الفصل التالي 

  .تلك األهداف األنشطة الرئيسة التي سيتم تنفيذها لتحقيقاملبادرات و ، و (م2025-2021)خالل الفترة املشترك 
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للعمل اإلحصائي الخليجي  ةاألنشطة الرئيساملبادرات و املعالم و  :الفصل السادس
 م(2021-2025لفترة )خالل ا املشترك

على تنويع املصادر التي تستقى منها اإلحصاءات العمل اإلحصائي الخليجي املشترك ز يتركب تتميز هذه املرحلة
تدعم صنع القرارات ورسم ، وعالية الجودة إنتاج أرقام خليجية موّحدة بحيث يتم ،بشكل منّسق ومّتسق الرسمية

زيادة من خالل وذلك االستثنائية، الظروف  السياسات ومختلف االستخدامات سواء في الظروف العادية أو
قدر االستطاعة، يدانية املسوح حيثما أمكن ذلك، وتقليص امل يةالسجلاملصادر االعتماد بشكل تدريجي على 

مع تشجيع االبتكار في مراحل العمل اإلحصائي ، (Big Dataمصادر حديثة مثل البيانات الضخمة ) الستفادة منوا
 مواتيةلتطورات السريعة التي تشهدها التقنيات في عالم تسوده الرقمية، والتي توفر بنية تحتية ا كاّفة، ومواكبة

  .وزيادة كفاءة املنهجيات واألساليب الحالية لتطوير منهجيات وأساليب إحصائية جديدة
 

ا   ياملعرفالتواصل إلى والنشر اإلحصائي التقليدي إلى التحول من التحليل الوصفي  يسعالكما تشمل املرحلة أيض 
تدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط عالية  من خالل منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة

القيادية وفي الوقت نفسه، ستكثف الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات  .أكثر فاعليةبشكل واالستخدامات األخرى 
، لتحقيق التحول الالزم في مكونات املنظومة اإلحصائية الخليجية كاّفة والقدرات املؤسسية واإلدارية واإلحصائية

والتأهيل التدريب تحسين إدارة ، و الوطنية واإلقليمية والدولية والخبرات بتبادل التجار  تعزيز وذلك من خالل
  .الرسمي لعمل اإلحصائيل يةستقبلاملو  االحتياجات الحاليةبشكل أفضل على  ركيزالتمع  ،هنواعبشتى أ

 
ا إلى تعزيز شراكات  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظسعى املت  ،القائمة مع املنظمات اإلقليمية والدوليةالتعاون أيض 

ا ألهمية تلك الشراكات فيوالقطاع الخاص، والبحثية  ةاألكاديمي املؤسساتمع  هادفةوبناء شراكات   وذلك نظر 
 هذه الفترة.دعم تحقيق النقلة النوعية املستهدفة خالل 

 
أن تحقق بالتالي ، و ككل حصائية الخليجيةملنظومة اإل ا في أداء تطور ملحوظ من شأن كل هذه الجهود أن تثمر عن

  .ومن رضاهم املستخدمينثقة من  مستوى  عال  
 

 حسب املحاور االستراتيجية م(،2025-2021للفترة ) الرئيسة األنشطةاملبادرات و و  عالمعرض أبرز املفيما يلي 
ا للمعالم الرئيسة حسب املحاور والتوجهات  امللحق )أ(ويعرض  .الواردة في الفصل الخامس أعاله ملخص 

بإعداد استراتيجية أو ميثاق أو دراسة جدوى عندما يتم إنجاز املعالم املتعلقة وتجدر اإلشارة إلى أنه  االستراتيجية.
ا  امللحق )ب(ويعرض  النتائج.و بمعالم متعلقة باملخرجات  ، فسيتم استبدالها(9، و8، و6رقم أي املعالم ) ملخص 

 ريع الرئيسة.للمبادرات والبرامج واملشا
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 العمل اإلحصائيمأسسة االبتكار في املحور األول:  1.6
، وخاصة التي يشهدها العالمالتطورات السريعة ناتجة عن ك أهمية اغتنام الفرص الادر من إاملحور األول ينطلق 

، من أجل توسيع نطاق التغطية اإلحصائية وزيادة الدورية بشكل عام التقنيات الحديثةو  الذكاء االصطناعي
لصناع القرار واملستخدمين  املفيدة ةيخدمات املعرفالاإلحصاءات واملعلومات و  تاحةوتقصير املهلة الزمنية إل

والتي تعد  الرسمية،من األهمية بمكان الحفاظ على امليزات التي تميز اإلحصاءات  نفسه،في الوقت واآلخرين. 
 في تعزيز الثقة من جانب املستخدمين والجمهور. ة  أساسي امَل و ع
 

لتهيئتها الالزم في جميع مكونات املنظومة تحول التسعى املنظومة اإلحصائية الخليجية إلى إحداث وفي هذا اإلطار، 
، حصائي الخليجي املشترك املستمرةالعمل اإل مجاالت رحلة اإلحصاءات الذكية، وتعزيز الجهود التطويرية في مل

 فيما يلي: واملتمثلوفق التوجه االستراتيجي لهذا املحور وذلك 
 .خليجيةال املنظومة اإلحصائيةجميع جوانب االبتكار في  ترسيخ ممارسة: 1التوجه  •

 
 وقد تم تحديد املعلم الرئيس التالي باعتباره محطة مهمة في الطريق نحو تحقيق التوجه االستراتيجي للمحور:

 .م2025قبل نهاية العام  ابتكارية مشتركة مشاريع 6ما ال يقل عن  تنفيذ: 1املعلم  •
 

في املركز اإلحصائي الخليجي، ليكون  إنشاء مختبر افتراض ي لالبتكارمن خالل  ذلكوسيتم العمل على تحقيق 
حاضنة ملختلف املبادرات االبتكارية واألعمال التطويرية الهادفة إلى تحقيق التحول في املنظومة اإلحصائية 
الخليجية، وتحسين األداء وزيادة الجودة، مع السعي لتوحيد املنتجات والخدمات اإلحصائية واملعرفية. وسيوفر 

 يتم تطوير أساليب وحلول إحصائية وتقنية لالنتقال من املثمر، بحيثتعاون تراضية للافمساحة هذا املختبر 
على أرض الواقع، وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية من خالل نقل الخبرات وتبادل التجارب،  األفكار إلى التنفيذ

 وتقديم الدعم للدول األعضاء في تنفيذ املبادرات االبتكارية والتطويرية. 
 

املالكة للبيانات الضخمة )مثل قوقل، ا سيقوم املختبر ببناء وتنسيق الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص كم
واملجتمع األكاديمي، واملنظمات اإلقليمية والدولية، وذلك بهدف ، (وغيرهاوشركات بطاقات االئتمان املصرفي، 

الخليجي املشترك، بما في ذلك دعم الجهود  دعم االبتكار والتحول والتطوير في مختلف جوانب العمل اإلحصائي
إيجاد بدائل لبعض األعمال ، من خالل حيثما أمكن الرامية إلى التقليل من االعتماد على املسوح امليدانية التقليدية

إحصاءات اإلنفاق كمصادر إلنتاج بطاقات االئتمان معامالت بيانات استخدام النظر في إمكانية امليدانية )مثل 
 .(ة في إطار مسح دخل وإنفاق األسرةجمع عادالتي تُ 
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 وتشمل األنشطة الرئيسة التي ستكون موضع التركيز خالل املرحلة ما يلي:

إعداد دراسة إلنشاء املختبر االفتراض ي لالبتكار في املركز اإلحصائي الخليجي، واعتمادها، والبدء في  •
 تشغيل املختبر.

اإلحصائية  اتمو نظجميع جوانب العمل اإلحصائي في امل فيتطوير ودعم مبادرات االبتكار التوسع في  •
وصقل املهارات وبناء الكفاءات الوطنية، والسعي لتعظيم االستفادة من  الوطنية في الدول األعضاء

 تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة.
 ةاإلحصائي ةمو نظالفعال للمعرفة والخبرات املكتسبة عبر امل التبادلوتمكين  ،املبادرات تلكتوثيق  •

 ها.بأكمل ةالخليجي
مستوى الوحدات اإلدارية  وتعزيز البيانات اإلدارية االستفادة من لتعظيمتطوير حلول مبتكرة  •

فق مع وا، بما يتظروفال في كلاإلحصائية في الجهات الحكومية لتقوم بدورها كامال  في توفير البيانات 
 .االستراتيجيةالخطة من هذه  الثانياملحور توجهات 

 تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، قد تشمل على سبيل املثال: •
 عن طريق اإلنترنت. مؤشر التضخم في أسعار املستهلك 
  البيانات الضخمة من مصادر البيانات اإلدارية و  دىمؤشرات اقتصادية قصيرة املتطوير

ج الهواتف املحمولة، وبيانات ابر أريبة القيمة املضافة، وسجالت مثل سجالت ض)
 .(معامالت بطاقات االئتمان، إلخ

 .بناء منظومة ذكية )"روبوت"( خاصة بإحصاءات التجارة الخارجية 
 .بناء وتصميم املنصة اإللكترونية الذكية للمواطنة االقتصادية الخليجية 

 .ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظالبتكار في امللإنشاء جائزة سنوية  •
بين الشركات الرقمية و  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظبين املومنّسقة هادفة بناء شراكات استراتيجية  •

إلنتاج إحصاءات  الضخمة املوجودة لدى تلك الشركات بياناتالبهدف تسهيل الوصول إلى الكبرى، 
 .رسمية

املجموعة الرفيعة املستوى  وبين ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظاملللتعاون بين تحديد املجاالت املثلى  •
األمم االبتكار" لدى لجنة صندوق "املعنية بتحديث اإلحصاءات الرسمية، بما في ذلك االستفادة من 

 .(UNECEألوروبا ) ةاملتحدة االقتصادي
بين الفاعلين الرئيسين ذوي و  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظبين املهادفة بناء شراكات استراتيجية  •

، اإلمارات العربية املتحدةالذي يقع مقره بدولة اإلقليمي  واملركز ةاألمم املتحدة العاملي منصةالصلة )
تطوير منهجيات الخبراء، إلخ(، بهدف فرق و  ،األكاديمي والبحثي الشركات الرقمية الكبرى، واملجتمعو 
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الذكاء في جميع مراحل ، وهندسة رسميةالحصاءات اإل إنتاج في  علمية الستخدام البيانات الضخمة
 العمل اإلحصائي.

لتقديم املبادرات على مستوى املنظومة اإلحصائية الخليجية،  االبتكارالتنسيق املشترك في مجال  •
 . الخليجية ضمن املبادرات الدولية الساعية لتطوير العمل اإلحصائي الرسمي

 
 تجميع اإلحصاءات وتحليلها :الثانياملحور  2.6

بحيث تلبي طلبات  تجميع اإلحصاءات وتحليلها، ملحوظ فيإحداث تحول تسعى املنظومة اإلحصائية الخليجية إلى 
 فيما يلي:واملتمثلة  الثانيملحور هذا الالتوجهات االستراتيجية  وفق واحتياجات املستخدمين بشكل أكثر فاعلية،

 املوّحدة. اإلحصاءات الخليجيةفي توفير توسع ال: 2التوجه  •
 .إحداث نقلة نوعية في التحليل اإلحصائي ذي القيمة املضافة: 3التوجه  •

 
( SIMمصفوفة املؤشرات اإلحصائية )نة في من احتياجات املستخدمين املدوّ في هذا املحور الجهود املشتركة  طلقتن

باستراتيجيات واتفاقيات العمل والتي تشمل املتطلبات اإلحصائية املتعلقة ، أعاله نيالواردة في الفصل الثا
، واملسيرات اإلنمائية للدول األعضاء، باإلضافة إلى جداول األعمال اإلقليمية والدولية مثل الخليجي املشترك

ا االحتياجات اإلحصائية لدعم صنع القرارات في املدى . وغيرهام، 2030أهداف التنمية املستدامة  كما تشمل أيض 
ولضمان مواءمة اإلنتاج اتخاذ اإلجراءات ملواجهة األزمات والكوارث واألوبئة. اعدة على املسالقريب، بما في ذلك 

مؤشرات قياس  تضمين للغايةعلى وجه الخصوص، من املهم  اإلحصائي مع احتياجات العمل الخليجي املشترك
 .في املستقبليتم تحديثها ستفاقيات الجديدة وفي تلك التي الوا تستراتيجياال دة في ااألداء ومستهدفات محّد 

 
ا منوفي هذا اإلطار،  املؤشرات واإلحصاءات ذات األولوية التي ستكون محّل التركيز خالل هذه املرحلة،  وانطالق 

 :التاليةسعي لتحقيق املعالم الرئيسة يتم ال
قبل نهاية  ،املطلوبةالدورية وفق ذات األولوية من اإلحصاءات  (٪75ال تقل عن ) نسبةوفير ت: 2املعلم  •

  .م2020م( قبل نهاية العام 2025-2021االتفاق على األولويات للفترة )، على أن يتم م2025العام 
تتطرق ، على أن م2021ابتداء  من  ،في كل عام قتينمتعّم عدد دراستين تحليليتين تنفيذ : 3املعلم  •

 .الخليجي بشكل عامصانعي القرارات وراسمي السياسات واملجتمع ل ية بالغةهمأ ذاتواضيع مل
 

التغطية زيادة بما يحقق  ( تنويع املصادر1) املحاور الفرعية الثالثة التالية: علىسيتم تركيز الجهود ولتحقيق ذلك، 
اإلحصائي التحول إلى التحليل إنتاج املعرفة من خالل التحليل و ( و 3( وأتمتة عملية تجميع البيانات، )2، )دوريةالو 

 .ذي القيمة املضافة
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 تنويع املصادر: (1)
بما يحقق تبادل املنافع  كمصادر إلنتاج اإلحصاءات الرسمية استخدام البيانات اإلدارية التوسع في •

في  ةتحققعلى اإلنجازات املستمرة امل ءبنامن خالل ال، بين الجهات املصدرية وأجهزة اإلحصاء الوطنية
جاهزية تقييم  نتائج االستفادة من، و م2020لعام املوّحد لي تسجيلالالسكاني عملية التعداد 

 الخليجي املركز اإلحصائيمن قبل الذي يجري تنفيذه و  في دول مجلس التعاون السجالت اإلدارية 
 .والدول األعضاء

 .(د) امللحقم( الوارد في 2025-2021تنفيذ برنامج املسوح اإلحصائية املوّحدة للفترة ) •
لدعم صانعي يتم تصميمها مجموعة متفق عليها من اإلحصاءات تشمل بيانات الطوارئ حزمة إعداد  •

 .ات بشكل خاصالقرار 
 ،املجلستكوين أدلة ومؤشرات مركبة مستحدثة في مختلف املجاالت بما يتالءم مع واقع وظروف دول  •

 التقليدي. ويلبي احتياجاتها التخطيطية من البيانات واملؤشرات وينعكس بقيمة مضافة على اإلحصاء
املستوى  لبيانات التي يمكن استخدامها لحساب املؤشرات اإلحصائية علىبديلة لمصادر  ديحدت •

 .الوطني وعلى مستوى كتلة دول مجلس التعاون 
األكاديمي والبحثي  املجتمع بينو  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظبين املهادفة استراتيجية بناء شراكات  •

بهدف تطوير منهجيات للتعامل مع البيانات املفقودة من خالل حلول علمية وعملية  الخبراء،وفرق 
 .دول مجلس التعاون ل مناسبة

دولة الذي يقع مقره باإلقليمي  واملركز ةاألمم املتحدة العاملي منصةاالستفادة الكاملة من تحقيق  •
 فريقالخليجي في ز اإلحصائي واملرك، وتعزيز مشاركة دول مجلس التعاون اإلمارات العربية املتحدة

 .في اإلحصاءات الرسمية البيانات الضخمةاستخدام العمل العالمي املعني ب
 .االتفاق على بروتوكوالت الستخدام وإعادة استخدام مصادر البيانات البديلة •

 
 :البيانات تجميع (2)

ى" نظاماستكمال تنفيذ  • وبين أجهزة اإلحصاء  املركز اإلحصائي الخليجيبين اإللكتروني  للربط "َمرس َ
التحول من التجميع اليدوي ن من ّك تَم ومتكاملة شاملة  والذي يوفر حلوال   األعضاء،الدول  الوطنية في
 حصائية.ة طلب وتجميع وتجهيز البيانات اإل الكاملة لعملي األتمتةلى إللبيانات 

، األعضاء دول الحكومية الرئيسة في ال والجهاتالوطنية  ءاإلحصا أجهزةإنشاء روابط إلكترونية بين  •
التفاصيل واملواصفات والتوقيتات ب اتاالتجاهكل في  التدفق السريع واآلمن للبيانات لتسهيل عملية

 .املطلوبة
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ة )على سبيل ت االقتصادية الرئيسنشآاإلحصاء الوطنية وامل أجهزةإنشاء روابط إلكترونية بين  •
األعضاء، لتسريع عملية جمع ومعالجة  دول املحلي اإلجمالي( في ال٪ من الناتج  80، تصل إلى املثال

 .املعلوماتوسرية  ، مع الحفاظ على خصوصية وأمنالبيانات االقتصادية والتجارية
 البيانات،ع يجمتلية عملية عكفاءة وفا من بما يزيد واإلقليميةتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية  •

 .األعضاء دول عبء على الالوتقليل 
 
 :إنتاج املعرفةالتحليل و  (3)

( وغيرها Forecasting) والتوقعات املستقبلية (Nowcasting) نيةات اآل نبؤ التتطوير وتنفيذ أساليب  •
إجراء املزيد من  ن، لتمكين املنظومة اإلحصائية الخليجية ماملتطورةاإلحصائية من األساليب 

ئية وبالجائحة الالتأثير الهيكلي ل سبيل املثال تحليل، بما في ذلك على قالتحليل اإلحصائي املتعّم 
 ،اعل االجتماعيالتفعلى و  ،سوق العملعلى و  ،واألعمال على سالسل التوريد واالقتصاد (19)كوفيد 

 ، إلخ.الهجرةعلى و 
 .، لدعم اتخاذ القرارات(Thematic Analytical Reports) عيةو إعداد التقارير التحليلية املوض •
 ،ألهل االختصاص في الجامعات ومراكز األبحاث والقطاع الخاص ءاتإتاحة اإلحصاالتوسع في  •

 .اختصاصه وبحسب احتياجاته مجال لتناولها بمزيد من التحليل كل في
بما  (Confidentialized Unit Record Files) السريةالبيانات الفردية محفوظة تعزيز إنشاء ملفات  •

على ل لدعم التحليل املفصّ  هاواستخدام ،يتوافق مع القوانين واألنظمة ذات الصلة في الدول األعضاء
 .الخليجيوعلى املستوى  ى الدول مستو 

 السريةالبيانات الفردية محفوظة ملفات االتفاق على البروتوكوالت واآلليات املناسبة الستخدام  •
إطار  )على سبيل املثال، تنفيذ الخليجياألعضاء وعلى املستوى دول ال فيألغراض البحث األكاديمي 

(Five Safes بما يتماش ى مع خصوصيات ))دول مجلس التعاون. 
 الدول األعضاءلدعم  ،بالتفاصيل املناسبة األساسيةاالتفاق على مجموعة مشتركة من اإلحصاءات  •

 االستثنائية.ألحداث ا مواجهةفي 
لدعم التحليل اإلحصائي  ،(GIS) املكانيةتعزيز تكامل البيانات اإلحصائية ونظم املعلومات الجغرافية  •

 .للمناطق الصغيرة
 
 والجودة التطوير واملواءمة: الثالثاملحور  3.6

تتمثل أسس علمية صلبة على  مبنية، ةوّحدات خليجية مءمن أهمية إنتاج إحصا الثالثاالستراتيجي  حور امل ينطلق
او  ااملعتمدة دولي   نيفاأحدث املعايير واألساليب والتص في لتوفير منتجات وخدمات إحصائية عالية وذلك ، خليجي 

 للمستخدمين والجمهور بشكل عام. القرار و  اعنلصالجودة 
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وتعزيز  ،ومصداقيتهوزيادة فاعليته  ،املشترك يهدف املحور إلى النهوض بالعمل اإلحصائي الخليجي، وفي هذا اإلطار

التوجهات االستراتيجية  وفقوتعزيز ثقة املستخدمين والجمهور بها، وذلك  ،جودة املنتجات والخدمات التي يقدمها
 :والتي هي كالتاليللمحور، 
 .في دول مجلس التعاون العمل اإلحصائي  وتوحيدتطوير : 4التوجه  •
 .ةحصاءات الخليجياإل تعزيز جودة : 5التوجه  •

 
 املنظومة اإلحصائية الخليجية املعالم الرئيسة التالية: حددت، ذلكلتحقيق و 

قبل  ،أعاله 2املعلم في  ( من اإلحصاءات ذات األولوية املطلوبة٪75نسبة ال تقل عن ) توحيد: 4املعلم  •
 ،واملنهجيات ،والتعاريف ،على نفس املفاهيمتلك اإلحصاءات تعتمد بحيث ، م2025نهاية العام 
 . توفيرها للمركز اإلحصائي الخليجيوتوقيت  ،اإلسناد الزمنيو  ،الدوريةو  ،والتصانيف

ذات األولوية حصائية اإل جاالت امل جميعفي  تقارير بشأن جودة اإلحصاءات الخليجية إعداد: 5املعلم  •
 .م2021العام  في بدايةوفق برنامج زمني يتم االتفاق عليه وذلك ، الخمسية خالل الفترة

 
 تنفيذ املبادرات واألنشطة الرئيسة التالية:وسيتم العمل على تحقيق تلك املعالم من خالل 

 
 :ةالتطوير واملواءم (1)

، حسب جاالت اإلحصاءات ذات األولويةاملتنفيذ أنشطة التطوير واملواءمة الرئيسة لكل مجال من  •
 .(ج)امللحق ، كما هو موضح في تواريخ اإلنجاز املحددة

ا مبتكرة لزيادة فاعلية املسوح امليدانية مع اإيجاد حلول  • لتقليل من املقابالت مع املستجيبين وجه 
 .سعي لتخفيف األعباء على املستجيبين، واللوجه ما أمكن

النظر في إمكانية تنفيذ مسوح مشتركة على مستوى الدول الست في آن واحد، على أن يقوم املركز  •
 الحلول املناسبة وتوفير الدعم الفني والتدريب.اإلحصائي الخليجي بالتنسيق وتطوير 

والخليجية في املجاالت اإلحصائية ذات األولوية في الدول تطبيق أحدث املعايير الدولية مواصلة  •
وذلك  ،إلخ، األنظمةو نيف، االتصو املنهجيات، و التعاريف، و  املفاهيم،األعضاء، بحيث يتم توحيد 

 .بهدف إنتاج أرقام خليجية موّحدة
العمل اإلحصائي  تطويراستكمال إعداد املواد املنهجية والفنية واألدلة واالستمارات الالزمة لدعم  •

على أن ، اإلحصائية في إطار أعمال اللجان وفرق العمل، وتوحيده على مستوى دول مجلس التعاون 
مبنية على دراسات ميدانية في مواضيع محددة في الدول األعضاء )مثل: تغيير سنة تلك املواد تكون 
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، وأن تتم املوافقة عليها من األساس في الحسابات القومية، بناء جداول املدخالت واملخرجات، إلخ(
 .قبل الدول كما هو معمول به

 
 الجودة: (2)

إطار ضمان جودة البيانات تطبيق  بشكل متسق معاألطر الوطنية لضمان جودة البيانات، تطبيق  •
على املستوى الخليجي املعد من قبل املركز اإلحصائي الخليجي واملعتمد من قبل الدول األعضاء، 

 .والذي يتفق مع األطر الوطنية
سنوية في ثالثة تقارير وتنفيذ برنامج تعزيز الجودة في اإلحصاءات الخليجية، يتضمن إعداد إعداد  •

ذات األولوية خالل الفترة ملجاالت اإلحصائية ا مع مراعاة تغطية جميع، يةثالثة مجاالت إحصائ
  .م(2021-2025)

ابرنامج  تضمين • إطار بما يتوافق مع  (Peer Reviews) املراجعات من قبل النظراء تعزيز الجودة أيض 
  .ضمان جودة البيانات على املستوى الخليجي

 

 وثقتهم هموتحقيق رضا املستخدمينمع  الشراكة: الرابعاملحور  4.6
ألن نصب أعينها، وذلك  متضع املنظومة اإلحصائية الخليجية املستخدمين على تعدد فئاتهم ومؤهالتهم واهتماماته

 فيئية واملعرفية بشكل فّعال اإلحصااملنتجات والخدمات الغاية والنهاية من العمل اإلحصائي هي أن يتم استخدام 
أهداف مسيرة العمل تحقيق لواألداء،  األثرورصد التقدم وتقييم والتخطيط لسياسات صنع القرارات ورسم ا

، وزيادة تنافسية دول مجلس التعاون  يواطنلرفاه ملمزيد من اتوفير  ، والتي تشملالخليجي املشترك املظّفرة
ا عالمفي  دول املجلس اقتصادات على الخارطة املرموقة ، وتعزيز مكانتها أكثر من ذي قبل بات متصال  ومترابط 

  .العامليةالجيوسياسية 
 

واملجلس الوزاري ملجلس الدول األعضاء،  إلحصاءات الخليجية حكوماُت الرئيسين لن ياملستخدم قائمةَ  تتصدر
واملؤسسات الخليجية ، وفرق العمل، واألمانة العامة، ومؤسسات مجلس التعاون اللجان الوزاريةو التعاون، 

ا األخرى.   ،والباحثين واألكاديميينالخاص،  عوالقطا ،املنظمات الدولية واإلقليميةكما تشمل القائمة أيض 
 والطالب. 

 
ملا لها ، لدى الجمهور  حصائياإل  والوعي نشر الثقافةلية ناك الحاجة إلى تعزيز الجهود الجار ه، باإلضافة إلى ذلك

فراد واألسر ، حيث أن األ أنها تدعم العمل اإلحصائيكما ، بشكل عام تقدم املجتمعاتتحقيق في من أهمية 
ا لتوفير معلومات دقيقة في العادة تكون  لشركات التي تدرك أهمية اإلحصاءوا أثناء االستجابة أكثر استعداد 
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ا ، و امليدانية لمسوحل ات الحكومية وكذلك القطاع الخاص جهالوفاء بمتطلبات تحديث السجالت اإلدارية في الأيض 
 شركات االتصاالت والكهرباء(.)مثل 

 
ا مّما سبق،  إلى توفير خدمات ومنتجات إحصائية ومعرفية مختلفة اإلحصائية الخليجية تسعى املنظومة انطالق 

املتمثلة و ملحور، هذا االتوجهات االستراتيجية ل وفقوذلك ، باختالف احتياجات مجموعات املستخدمين والجمهور 
  :في

وتطوير التسويق  ،رفع الثقافة اإلحصائيةو ، بشأن اإلحصاءات تحسين التواصل :6لتوجه ا •
 .اإلحصائي

 .تعزيز العالقات مع املستخدمين: 7التوجه  •
 
 :يما يللمحور ل ةرئيسلم الااملع ضمنتتو 

قبل نهاية  واعتمادها ،استراتيجية متكاملة للتواصل والتوعية والتسويق اإلحصائيإعداد : 6املعلم  •
 .في تنفيذهام، والبدء 2021العام 

 م2024 ابتداء  من العامإلحصاءات الخليجية، ا مستخدميمن رضا  عالية نسبةتحقيق  :7املعلم  •
  .(م2021املستهدف عند إجراء مسح رضا املستخدمين األول املتعلق بالعام )على أن يتم تحديد 

 
للتواصل والتوعية والتسويق استراتيجية متكاملة سيتم العمل على تحقيق تلك املعالم من خالل إعداد 

من النشر اإلحصائي التقليدي إلى التواصل اإلحصائي الفّعال، وتسهم في  للتحول ، ترسم أفضل السبل اإلحصائي
العمل على بعد  يواكب التطورات اآلنية في مجال التواصل، واملتمثل في بناء قنوات تفاعلية تعتمد في جوهرها على 

رسل واملستقبل بدال  من التواصل التقليدي املعتمد في جّله على املرسل فقط. وهذا وجود عالقة تفاعلية بين امل
من شأنه أن يسهم في بناء شراكات هادفة مع مختلف فئات املستخدمين، بهدف دعم استخدام املنتجات 

اإلحصاء  ، وتعزيز الثقافة اإلحصائية والوعي بأهميةوبنطاق أوسع والخدمات اإلحصائية واملعرفية بشكل أفضل
م الرياضيات واإلحصاء، فضال  عن بناء صف جديد من الجمهور في املجتمع الخليجي، وترغيب الشباب في تعلّ 

 الواعي الحريص على إيصال أفكاره وتطلعاته واحتياجاته. 
 

نشر االنتقال من  بما في ذلك، ذات الصلة تاملجاال  شتىفي  املعالم الرئيسةو األهداف االستراتيجية تحدد وس
، واستشراف مستقبل التواصل اإلحصائي، ول البيانات إلى إدارة البياناتامن جد، و البيانات إلى إتاحة البيانات

 . على أرض الواقع تلك األهداف تحقق ناملبادرات واملشاريع التي من شأنها أإلخ. كما ستحدد 
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، والتي سيتم املبادرات واألنشطة الرئيسة التاليةتنفيذ ب تقوم املنظومة اإلحصائية الخليجيةس وفي الوقت نفسه،
 :ضوء االستراتيجية املذكورة أعاله علىتنقيحها وتحديثها 

 
 ة:وعيتالتواصل واإلعالم وال (1)

 لتلبية احتياجات فئاتبمختلف الوسائل إعالمية وخدمات التواصل تطوير مواد مواصلة  •
 .الجمهور ، وتعزيز الثقافة والوعي اإلحصائي لدى املستخدمين

 .ملستخدمينا التواصل من منظور لية عافمدى تطوير مقاييس مشتركة لقياس  •
 التواصلز يركتلضمان  الجمهور،تحليل ، من خالل تطبيق نماذج والتواصلتعزيز جهود التسويق  •

 .صناع القرارباإلضافة إلى تركيزه على  على الجمهور 
والتقنيات ذات  العرضفي أساليب مواكبة التطور من خالل إلنتاج البصري نحو اتعزيز التوجه  •

 .تأثير أقوى بلضمان وصول املنتج بشكل أسرع و  ،العالقة
 
 :اإلحصائي النشر  (2)

تحديث سياسة النشر على  من خالل تحقيق التحول من النشر اإلحصائي إلى التواصل اإلحصائي •
 .واملستجدات ذات الصلةاآلنفة الذكر، والتوعية والتسويق اإلحصائي لتواصل ااستراتيجية  أساس

، بما في ذلك بناء ( لخدمة العمل اإلحصائيGISتطوير نظم املعلومات الجغرافية املكانية )مواصلة  •
 .خارطة أساس جغرافية مكانية

 ( ملتابعة السياسات واالستراتيجيات الخليجية.Dashboardsالتوسع في لوحات اإلنجاز ) •
 ذات الصلة.ما يتماش ى مع التطورات بيانات ببوابات ال رفع كفاءةو ، تعميم النشر اإللكتروني •
، الدول األعضاءفي جميع ( Advance Release Calendar)املسبق  رزنامة موحدة للنشراعتماد  •

في الوقت ، والعمل على إصدار اإلحصاءات ورزنامة مماثلة على مستوى املركز اإلحصائي الخليجي
 .همااملناسب بما يتوافق مع

 ، بما يتماش ى مع أفضل املمارسات الدولية.(Open Data) تنفيذ سياسات البيانات املفتوحة •
وتقليل العبء على الدول  ةحصاءات الخليجياإل د كيفية تعظيم استخدام وإعادة استخدام يحدت •

 .مات الدولية واملنظمات اإلقليميةمع املنظ ، بالتشاور األعضاء
 

 :العالقات مع املستخدمين (3)
 .طلب اإلحصاءات الخليجيةالتطورات في راقبة م •
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ذلك تطوير  ويشمل ،مع املستخدمين ةالخليجي اإلحصائية ةمو نظاملتحديد كيفية تعزيز عالقات  •
العالقات مع دارة إل أنظمة  إنشاءلمساعدة على لواألدوات القياسية  لمستخدمين،لتصنيف 
 .وثقتهم رضا املستخدمينلقياس  تنفيذ مسوحو  ين،املستخدم

 املستخدمون،)بما في ذلك املعلومات التي يبحث عنها  التي لم تتم تلبيتهاتطوير طرق لفهم االحتياجات  •
 .العثور عليها(من  وانمّك تي مولكن ل

 .صناع القرار رفيعي املستوى قبل من  ارئةطلبات الطلوضع مجموعة من اإلجراءات لالستجابة ل •
استخدام  بشأندول مجلس التعاون ومراكز البحوث في جامعات الإقامة مشاريع تجريبية مع  •

 .في البحث والتعليم ةات الخليجيءحصااإل 
 م.2024، والرابع في العام م2022في العام عقد املنتدى اإلحصائي الخليجي الثالث  •
دعمها  ، والنظر في إمكانيةللمستخدمين الرئيسين مهمةتنظيم مؤتمرات وندوات لها قيمة مضافة  •

 خاصة. بمصادر تمويل
، املنتجات والخدمات حيالملستخدمين استقبال مالحظات آليات رسمية منتظمة ال  اعتماد •

  .)مثل املنتدى اإلحصائي الخليجي( ومقترحاتهم
 

 ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظاملاستدامة : الخامساملحور  5.6
إحصائية خليجية  ةمو نظمأهمية بناء من  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاالستراتيجية الخطة  تنطلق

رة للمستخدمين غيتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي االحتياجات املتاالستمرار في على  ةقادر مستدامة، 
ن جميع لذا، فإ. الوتيرة ةسريع يشهد تحوالت في عالم ،الظروف االستثنائيةفي في الظروف العادية و والجمهور 

في حين يركز هذا املحور  االستدامة،تسهم في تحقيق  م(2025-2021للفترة ) ات االستراتيجيةتوجهوال حاور امل
والتخطيط  ،للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك اإلطار القانوني تشملجوانب مهمة ومتكاملة على  الخامس

 الدولي.اإلقليمي و التعاون اإلحصائي و  ،املعلومات واالتصاالت قنياتوت ،واملوارد البشرية واملالية ،االستراتيجي
 

ت جميع دول مجلس التعاون استراتيجيات حيث تبنّ  اإلحصاء،مجال ممارسة التخطيط االستراتيجي في  تطورت
يتم تنفيذها من ، و للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك، منسجمة مع الخطة االستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء

، فإن الثالثفي الفصل  الرباعي الواردتحليل الن في هو مبيّ  كماو خطط تنفيذ متعددة السنوات. ومع ذلك، خالل 
وسيبحث االستراتيجيات والخطط. تلك املوارد البشرية واملالية املخصصة للعمل اإلحصائي ليست كافية لتنفيذ 

 املتعلقة ببناء وتعزيزقضايا الأدناه  (6.6)القسم ، في حين يناقش املوارد تلكتوفر تحسين  هذا القسم سبل
 .السادس حور القدرات البشرية واملؤسسية كجزء من امل
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اأ ااملعلومات واالتصاالت محرك   تشكل تقنيات املجتمعات واالقتصادات تشهده للتحول السريع الذي  ساسي 
، للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاالستراتيجية الخطة في  اأساسي   ادور   كما أن لهافي جميع أنحاء العالم.  والبيئة

ذكية الحصاءات التأسيس لإل ، بما في ذلك اءمة والتطوير في العمل اإلحصائيمن خالل تمكين ودعم االبتكار واملو 
فر البنية اتو  يشمل ذلك. و م، وفق الرؤية بعيدة املدى للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك2030عام القبل نهاية 

 الطلب،ع مراحل العمل اإلحصائي )مراقبة وتحليل نوعية في جمي نقلةالتحتية واألدوات والخدمات التي تتيح 
توصيل وتقديم املنتجات والخدمات اإلحصائية  املضافة،القيمة ذو تحليل ال ومعالجتها،ع البيانات يجمت

 (.لخإ واملعرفية،
 

 ةاإلحصائي ةمو نظفي ضمان استدامة امل دور مهمبالتعاون مع املنظمات اإلحصائية الدولية واإلقليمية  يقوم
 والخبرات،من خالل تبادل املعرفة البشرية واملؤسسية القدرات  بناء وتعزيز، حيث يساعد على ةالخليجي

 ةإلحصائيا ةمو نظمللالتدريبية املشتركة، وبرامج التدريب الداخلي، وما إلى ذلك. كما يضمن أن يكون  فعالياتالو 
اإلحصائية عايير امل، بما في ذلك عن طريق املساهمة في تطوير الدولي اإلحصائي لفي العم فّعالحضور  ةالخليجي
مؤشرات أهداف التنمية مثل واملشاركة في تنفيذ املبادرات املهمة ) ،دول مجلس التعاون تراعي خصوصيات بحيث 

البيانات منتدى مثل ) البارزة واستضافة األحداث (،إلخ الرسمية،إلحصاءات ا مجال وخطة التحول في املستدامة،
 .، وغيرها، إلخ(م2018في  العاملية لألمم املتحدة

 
ا من هذا الطرح االستراتيجي التالي في إطار هذا  التوجه على العمل اإلحصائي الخليجي املشتركسيعتمد  ،انطالق 

 :املحور 
 .ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظضمان استدامة امل :8لتوجه ا •

 
 يما يلي:ف املحور املعلم الرئيس لهذا تمثل يو 

عام النهاية  قبل ،التعاون لدول الخليج العربية عاون اإلحصائي لدول مجلسالت ميثاقإعداد : 8املعلم  •
 .في تنفيذه ءبدالو واعتماده،  م،2021

 
املبادرات واألنشطة الرئيسة التالية خالل الفترة تنفيذ على  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظركز املتس ذلك،لتحقيق و 
 :(م2021-2025)
 

 :للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاإلطار القانوني  (1)
 ةمو نظاملس، بحيث ينظم العالقات بين مختلف مكونات جلاملالتعاون اإلحصائي لدول  ميثاق إعداد •

 .والبدء في تنفيذهه، واعتماد، ةالخليجي ةاإلحصائي
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في دول ( Open Data)ات املفتوحة بادرة البيانطالق متطوير اإلطار القانوني املناسب إل دراسة إمكانية  •
وصول املواطنين  يتم ضمان بحيث، مع القوانين واألنظمة الوطنية بما يتناسب مجلس التعاون 
مسيرة العمل الخليجي املشترك اإلحصائية املتعلقة ب ةإلى املعلومات واملعرف بشكل عامواملستخدمين 

 .وّحدةباعتبارها كتلة م األعضاءدول للية ائنمرات اإل يسوامل
بالتعاون مع الجهات املنظمة  ،ستخدام البيانات الضخمةتطوير أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية ال  •

املنتجة لها، بما يضمن حقوق كافة األطراف في استخدام البيانات واالنتفاع منها دون الجهات و 
 .املساس بسرية البيانات وحقوق امللكية الفكرية

 
 :اإلحصاءالتخطيط االستراتيجي في  (2)

للعمل اإلحصائي والخطة االستراتيجية  األعضاءلدول في امواءمة االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية  •
تحقيق سقة لتّ قة ومبطريقة منّس  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظامللضمان عمل  ،الخليجي املشترك

 .األهداف واملعالم املشتركة
بما يضمن تحقيق  ةالخليجي ةاإلحصائية مو نظامل في كاّفة مكوناتتخطيط الدورة تنسيق العمل على  •

 .األهداف املشتركة في الجدول الزمني املحدد لها
يوثق العمليات واملنهجيات، ويبني على بدول املجلس، بحيث  اإلحصائيلعمل ادليل إجراءات  إعداد •

ا ) ةاملنتج األدلةعض التجارب الرائدة لدى بعض الدول األعضاء في هذا املجال، ويستأنس بب مثل عاملي 
 .(بيو األور  اإلحصائيدليل إجراءات العمل 

، مثل األزمات واألوبئة والكوارث إعداد دليل توجيهي للقيام بالعمل اإلحصائي في الظروف االستثنائية •
 .واعتماده

توفير الحماية من الكوارث ل والتي تسعى (ISO 22301)تطبيق املواصفة الدولية الستمرارية األعمال  •
 .واألزمات وتقليل تبعاتها

 
 :املوارد البشرية واملالية (3)

بشأن دراسات تنفيذ من خالل  اإلحصائي،زيادة املوارد البشرية واملالية املخصصة للعمل ل السعي •
 اإلحصاء.االستثمار في  منالعائد أهمية تبرز  بحيثالتكلفة والفوائد 

بحث إمكانية بما في ذلك  اإلحصائي،لتوليد إيرادات إضافية للعمل السبل  أفضلف ااستكش •
التدريب واألبحاث خدمات في  الخليجي اإلحصائيواملركز اإلحصاء الوطنية االستثمار من قبل أجهزة 

 .تجارب الناجحة في املنطقة وحول العالمالبناء  على ، لتشكل مصادر دخل )على شكل أذرع استثمارية(
 .والخاص في مجال اإلحصاءبين القطاعين العام هادفة بناء شراكات  •
 استخدام املوارد املالية لتحقيق األهداف واملعالم املشتركة. زيادة كفاءة •
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 :املعلومات واالتصاالت قنياتت (4)

 ةاإلحصائي ةمو نظامل بما يدعماملعلومات واالتصاالت  تقنياتمواصلة وتعزيز التعاون في مجال  •
 .ة بأكملهاالخليجي

ا الحصول على شهادةالعمل على  • في أجهزة اإلحصاء  في أمن املعلومات (األيزو )مثل  متعارف بها دولي 
تجربة املركز التجارب الوطنية ومن االستفادة من من خالل ، كاّفةفي دول مجلس التعاون الوطنية 

 .م2018في العام  األيزو  على شهادةاملركز حصل  حيث، في هذا املجال اإلحصائي الخليجي
للعمل اإلحصائي الخليجي ستراتيجية ال االخطة واألدوات والخدمات لدعم تنفيذ  التحتيةتوفير البنية  •

املعلومات  لتقنيةالتقنيات الرقمية املستندة إلى السحابة والبنية التحتية األخرى  ، بما في ذلكاملشترك
ملواصلة اإلحصاء  جهزة، والتي تعد ضرورية أل وتخزينها لدعم العمل عن ُبعد، والتدريب، وجمع البيانات

 .ظروف االستثنائيةال فيالعمل 
مراقبة املستجدات في هذا املجال على املستوى العالمي، والعمل على تحقيق االستفادة منها في تطوير  •

 . وتحسين أداء املنظومة اإلحصائية الخليجية باستمرارالعمل اإلحصائي 
 

 :والدولي اإلقليميالتعاون  (5)
تعظيم االستفادة من ل كاّفة الخليجية ةاإلحصائي ةمو نظامل مكوناتمستوى على اتخاذ نهج استراتيجي  •

  .لتعاون اإلقليمي والدولياملشاركة في ا
 مواصلة تنسيق مشاركة دول مجلس التعاون في الدورات السنوية للجنة اإلحصائية باألمم املتحدة •

 .والفعاليات اإلحصائية املماثلة
 .لدفع وتنسيق العمل الخليجي املشترك في هذا املجال الدولي إنشاء لجنة دائمة للتعاون اإلحصائي •
واملركز دول مجلس التعاون نسوبي أجهزة اإلحصاء في توسيع برنامج التدريب الدولي مل إمكانيةدراسة  •

نجاح اتفاقية التعاون األولى بين بناء  على ، الدولية نظماتشمل املزيد من امللياإلحصائي الخليجي، 
 .في هذا املجال (UNSDشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة )املركز وبين 

مذكرات التوسع في توقيع من خالل الفّعالة في إطار التعاون الدولي، الشراكات االستراتيجية زيادة  •
 .ذات الصلةقليمية اإلدولية و ال املنظماتالتفاهم مع 

 
 البشرية واملؤسسية تعزيز القدرات: بناء و السادساملحور  6.6

في عالم  في سعيها إلى نيل مزيد من الرفاه والسعادةأكثر من أي وقت مض ى، املجتمعات واألفراد الدول و تحتاج 
، إلى وجود منظومة إحصائية متكاملة وفّعالة وسريعة االستجابة، تأخذ بناصية العلوم سريع التحول 
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لوجيا لتوفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية تدعم اتخاذ القرارات الصائبة ورسم السياسات و والتكن
 الهادفة والتخطيط املحكم، وغيرها من االستخدامات املهمة. 

 
 اأساسي   ة على أسس صلبة عامال  ؤسسات مبنيّ ملكادر بشري متمّكن و املستدام لوجود اليشكل على هذا األساس، 

والتي تركز على املستخدمين نحو تحقيق األهداف الطموحة  لعمل اإلحصائي الخليجي املشتركامسيرة في نجاح 
رؤية العمل اإلحصائي الخليجي املشترك بعيدة م(، كمرحلة بالغة األهمية في تحقيق 2025-2021الفترة ) خالل
 . م2030العام  بحلول نهايةاملتمثلة في تأسيس إحصاءات ذكية  ،املدى

 
، القدرات البشرية واملؤسسيةعلى بناء وتعزيز  للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك، تركز الخطة االستراتيجية لذا

والتي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم،  ،الحالية واملستقبليةبما يتماش ى ومتطلبات العمل اإلحصائي 
علماء البيانات لتشجيع ظهور املزيد من  ،من اإلحصائيين ةالقادمو  ةالحاليل اجياأل وتأهيل تدريب  أدت إلى ضرورة

(Data Scientists) ، ابعضها  عاليةيتمتعون بمهارات  التحليل في أجهزة اإلحصاء، مثل مألوف وبعضها جديد نسبي 
بمختلف  صلواوالت ،ةبرمجالوالخوارزميات و  ،النمذجةو الربط بين مختلف البيانات، بما في ذلك املتعّمق، 
  ، إلخ.التقليدية وغير التقليدية الوسائل

 
ا  املوارد ) ءاإلحصاومراكز  أجهزةفي  خرى غير اإلحصاءفي املجاالت األ  تنمية قدرات العاملينكما أنه من املهم أيض 

تنمية بالتالي ال بد من و  ،من املنظومة اكونهم جزء  ، (، إلخالشؤون اإلدارية واملالية، تقنية املعلوماتالبشرية، 
 .املشتركةبما يسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية  وخبراتهممعارفهم 

 
التالي  االستراتيجي التوجه إلى تجسيد ،في إطار املحور الخامس واألخير ،ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظامل سعىت ،عليه

 :على أرض الواقع
 .والقدرات املؤسسية واإلدارية واإلحصائيةتعزيز القدرات القيادية بناء و  :9التوجه  •

 
 يما يلي:ف املحور املعالم الرئيسة لهذا وتتمثل 

واملعرفي معهد افتراض ي للتدريب اإلحصائي ( إلنشاء Business Caseدراسة الجدوى )إعداد  :9املعلم  •
 .لمعهدالتجريبية لاملرحلة في  ءبدالو ، اواعتماده م،2021عام النهاية  قبل ،مجلس التعاون  لدول 

ا ٪90عن الدعم الفني للدول األعضاء ال تقل عن رضا التحقيق نسبة  :10املعلم  • ابتداء  من  ،سنوي 
 م.2021العام 
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إلحداث نقلة تهيئة الظروف املناسبة  هناك الحاجة إلى ،األهداف الطموحة لهذه الخطة االستراتيجيةلتحقيق و 
كادر بشري خليجي مؤهل مستدام للضمان وجود وذلك نوعية في بناء وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية، 

تتمثل في العمل على مبادرة جديدة  استحداث، سيتم من هذا املنطلق .قويةومعرفية إحصائية ومؤسسات 
دول مجلس واملعرفي للتدريب اإلحصائي افتراض ي لمعهد مأسسة التدريب والتأهيل، من خالل إنشاء وتفعيل 

جيال الحالية إلطالق القدرات وتمكين املواهب لدى األ وفّعالة سيعكف على خلق بيئة مستدامة  والذي، التعاون 
  .والالحقة

 
لدعم الفني األخرى، والتي تشمل توفير خبراء اجوانب وكفاءة لى تعزيز فاعلية إف الجهود الرامية كما ستكثَّ 
، حسب الحاجة للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركلدعمها في تنفيذ الخطة االستراتيجية  للدول األعضاء مختصين

والتي تهدف إلى تنسيق وتوحيد العمل اإلحصائي في دول  الفنية العمل وفرق اللجان الدائمة أعمال دعم إدارة و و 
الالزمة لدعم األعمال التطويرية كما وردت في القسم  املواد املنهجية واألدلة واملذكرات الفنية إعداد، و املجلس

 .( أعاله6.2)
 

املبادرات واألنشطة الرئيسة التالية خالل الفترة تنفيذ على  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظامل عملتس، هذا اإلطاروفي 
 :(م2021-2025)
 

 مأسسة التدريب والتأهيل (1)
من خالل إعداد دراسة ، دول مجلس التعاون واملعرفي لاإلحصائي لتدريب افتراض ي لمعهد إنشاء إطالق مبادرة 

أخذ في االعتبار العناصر وت ،تنطلق من واقع ممارسات وخطط الدول في املجال لتفادي االزدواجية الجدوى،
 :التالية

ا أكاديمي  تجريبيةيبدأ فيه املعهد بمرحلة دراسة سيناريو  • وبيت خبرة متميز،  ا، ثم يتطور ليصبح مركز 
 . العالمدول بقية لالعربية و الدول ملنطقة ه يمكنه التنافس في تقديم خدمات

ن سيناريوهات وبدائل، مثل التنسيق مع املؤسسات التدريبية واألكاديمية بالدول األعضاء يضمت •
 .كالجامعات ومعاهد اإلدارة العامة

 ة.تعزيز املعرفة وتطوير سبل استدامة التعلم مدى الحيا •
  .إنتاج املناهج والحقائب التدريبية باإلضافة إلى تحسين أساليب التدريب •
ا ومؤسسات الخليجية ئيةاإلحصا املنظومةأداء في التدريب والتأهيل متابعة أثر  •  .أفراد 
 .تبني شهادات مهنية )احترافية( في مجاالت اإلحصاء املختلفةالنظر في إمكانية  •
 certifiedواملعاهد املتخصصة لتوفير تدريب معتمد ) العريقة الجامعاتبعض إبرام اتفاقيات مع  •

training.) 
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 التوسع في بناء وتعزيز القدرات (2)

إنتاج إحصاءات رسمية من خالل  التوسع فيلضمان ، (Data Scientistsعلماء البيانات ) تأهيل •
واستخدام مصادر جديدة مثل البيانات الضخمة، باإلضافة  ،(Data Miningالتنقيب عن البيانات )

 .بشكل متعّمق لدعم صنع القراراتإلى تحليل تلك اإلحصاءات 
درجة ، و ةالرسمي اتدرجة املاجستير في اإلحصاءاستحداث العمل مع وزارات التعليم العالي على  •

 علم البيانات.املاجستير في 
 ،ااءات الرسمية وعلوم البيانات مع  مجال اإلحص " فيبرنامج متخصص "دبلوم عال   استحداث •

 .الجامعات العاملية املتخصصة لتقديم الدبلوم ملواطني دول املجلس ىحدإبالتنسيق مع 
األوبئة واألزمات الحادثة عن  التهديدات جابهةمل ،دعم التحول إلى التعليم والتدريب اإللكتروني •

اوالكوارث  .املصروفاتترشيد ل ، وفي نفس الوقت سعي 
في بعض الجامعات في دول  همةمفي تخصصات إحصائية  (Scientific Chairs) كراس ي علمية اقتراح •

 .مجلس التعاون 
 Visitingتخصصين في املجاالت ذات العالقة بالعمل اإلحصائي )العلماء املإعداد وتنفيذ برنامج زيارة  •

Scholars Program.) 
استخدام التقنيات ب اإلحصائي( سنوي، لتشجيع الشباب على البحث Datathon) "ديتاثون "إقامة  •

  .واألساليب واملنهجيات اإلحصائية املتقدمة الحديثة
من خالل تشجيع املشاركة الفعالة في املؤتمرات  ،عليهاوالحفاظ والتطوير  البحثثقافة  تعزيز •

 .الدولية
 البشرية واملؤسسية.تطوير مؤشرات لقياس األداء في مجال تعزيز القدرات  •

 
 الدعم الفنيزيادة فاعلية  (3)

لدول األعضاء، وتقييم تأثيرها على األداء على لاملقدمة  همات الدعم الفنيراجعات سنوية ملإجراء م •
 .أرض الواقع

 .دول األعضاءبين ال الوطنيةتبادل الخبرات ملأسسة آليات إطار و إيجاد  •
تشمل األدلة، واألوراق الفنية، واملنهجيات، والتصانيف، إعداد وإطالق بوابة إلكترونية للمعرفة،  •

  واالستمارات، إلخ.
أرشفة املادة الفنية املستخدمة من قبل اللجان الدائمة وفرق العمل، وإتاحتها من خالل قنوات  •

.)  سمعية بصرية على اإلنترنت )يوتيوب، مثال 
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ذات األولوية  ئيةحصااملجاالت اإل في الدولية واإلقليمية لتطورات اواكبة تعزيز الجهود املبذولة مل •
بما يزيد  هامنكافة مكونات املنظومة اإلحصائية الخليجية ، وضمان استفادة للعمل الخليجي املشترك

 .من كفاءة العمل اإلحصائي الخليجي وفاعليته
واملجاالت الداعمة في تشمل جميع املجاالت اإلحصائية  ،تشغيل منتديات إلكترونية متخصصة •

وتبادل املعرفة وتسهم في تعزيز الحوار الفني  ،للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركالخطة االستراتيجية 
 بين املختصين.التجارب الخبرة و و 
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   إدارة املخاطر : السابعالفصل 
تسعى إلى تحقيق م( 2025-2021)للفترة  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاالستراتيجية الخطة من الواضح أن 

ا  ،للغاية طموحةأهداف  تعمل  بحيث ،ابأكمله ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظمن جانب امل مكّثفةوتتطلب جهود 
ا إلى  بالنظر إلى التحديات التي تواجهها  االطموح ضروري  من ستوى هذا املوقد بات سق. تّ وم منسق بشكل جنبجنب 

في حين أن اإلنجازات التي  الواقع،في وأماكن أخرى حول العالم. في التعاون واإلحصاءات الرسمية في دول مجلس 
السعي سيتم هناك نقاط ضعف، و  تزالإال أنه ما  للغاية،تحققت على نطاق املنظومة في اآلونة األخيرة مشجعة 

 في الفصول أعاله. الواردةات االستراتيجية واملبادرات واألنشطة الرئيسة توجهوال حاور امل ها من خالليلعلتغلب ل
 

ا يعرض تحقيق أهدافها مّم  ،االستراتيجيةالخطة ؤثر بشكل سلبي على تنفيذ تيمكن أن هناك عوامل  ،ومع ذلك
السلبي لتلك ن اتخاذ إجراءات للتخفيف من التأثير وبالتالي، يتعيّ  .للخطر املتفق عليها التواريخوطموحاتها في 

 املخاطر حال حدوثها.
 

 املخاطرأهم 
واجهة مل تى في البلدان ذات الدخل املرتفعاألنظمة الصحية ح جاهزيةالضوء على عدم  (19)كوفيد  جائحة تسلط

، وباءتهدف إلى احتواء انتشار الصارمة إلى اتخاذ تدابير  -من بين أمور أخرى  -ى ، مما أدّ االنتشار السريع للفيروس
مما أدى بدوره إلى ، يةالقتصادالكثير من القطاعات اتوقف و  ،العالمأكثر من ثلث سكان الحد من حركة  منها

 الظروف االستثنائيةأثرت هذه بطبيعة الحال، . التي بدأت بوادرها قبل الجائحةالعاملية تفاقم األزمة االقتصادية 
عام لحيث قامت العديد من الدول بتأجيل تعداد السكان واملساكن ل العالم،على العمل اإلحصائي في جميع أنحاء 

 على أتم جاهزيةالرسمية  ءاإلحصا أجهزةمن املهم أن تكون  ،لذا .وتقليص األنشطة امليدانية األخرى  م2020
 .تبطة باألوبئة واألزمات والكوارثملواجهة املخاطر املر 

 
تتطلب ي ت، والةالحالي ةالرسمي ءاتإنتاج اإلحصاعملية املحتملة ما هو مرتبط بطبيعة األخرى  من ضمن املخاطر

ا ،ذات جودة عالية وموثوقةالوقت إلصدار أرقام  بعض  .من خالل تطبيق منهجيات وأساليب علمية معتمدة دولي 
إلى استخدام إحصاءات صانعي القرارات إلى توجه فر اإلحصاءات الرسمية اقد يؤدي هذا التأخير النسبي في تو و 

ن التطورات وباألخص تلك املتعلقة بالتوجهات قصيرة املدى لالقتصاد واملجتمع والبيئة. حيث أ ،غير رسمية
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في حال  ،ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظملل املتاحة املوارد البشرية واملاليةب ةتعلقم مخاطر محتملةكما أن هناك 
 ونقص في، لدى األجهزة واملؤسسات اإلحصائية الرسمية نقص في ذوي الكفاءات واملؤهالت العليا دو وجاستمرار 

  .في بعض الحاالت املوارد املالية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية
 

 هناك، والذي هو ضمن املحاور األساسية لهذه الخطة االستراتيجية، في اإلحصاءات الرسمية وفيما يخص االبتكار
ا  ها( تطوير املواد العلمية والتقنية الالزمة واعتماد1) منها، في هذا املجالتقدم ستؤثر على العدد من العوامل  دولي 

 املطلوبشكل العاون بللتبيانات ضخمة شركات القطاع الخاص التي لديها استعداد ومدى ( 2) املناسب،في الوقت 
القدرة على تمكين و ( 3) ،كال الجانَبينمضافة ويعود بالنفع على  ة، بما يحقق قيمةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظاملمع 

 بشكل صحيح. الناتجة عن االبتكار املستخدمين من استخدام املعلومات
 

ا هناك  أجهزة اإلحصاء  معالسجالت اإلدارية  الجهات الحكومية املسؤولة عنتعاون  تعلق بمدىت مخاطرأيض 
، " البيانات اإلدارية هو محل تركيز هذه املرحلةمناجمالرسمية من "، حيث أن استخراج اإلحصاءات الوطنية

ا  أن و  ،تلك السجالتإلى اإلحصاء الوطنية  ألجهزة كاف  بشكل وصول الات جهالتلك أن تمنح وبالتالي من املهم جدًّ
 . ستخدامها في إنتاج اإلحصاءات الرسميةلتمكين ا على تهيئتهابحزم  تعمل معها

 
ا، توجد مخاطر متعلقة بالتنسيق ضمن   له أهمية بالغة في تحقيقوالذي ، ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظاملأخير 

 ،وعالية الجودة ،ةموّحدات خليجية ءإحصاتوفر  فيواملتمثل  للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركالهدف الرئيس 
لى بعض إاملنظومة آليات التنسيق داخل  فاعليةنقص في وجود قد يؤدي و  .بشكل آني وتلبي احتياجات املستخدمين

 .املشتركة األهداف اإلحصائيةذلك الهدف الرئيس وبقية التأخير في تحقيق 
 

 اإلجراءات البديلةالخطط و 
 لمخاطرللتقليل األثر السلبي املحتمل بعض اإلجراءات البديلة بوضع  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظقوم املتس

 .اآلنفة الذكر
 

مثل األزمات واألوبئة  توجيهي للقيام بالعمل اإلحصائي في الظروف االستثنائيةإعداد دليل  تلك اإلجراءاتتشمل 
ي القرارات وغيرهم من صانعل دىتعزيز الجهود املستمرة لتلبية االحتياجات قصيرة املو  ،، واعتمادهوالكوارث

املؤشرات أهم الوقت الالزم إلنتاج  صتقليمن خالل العمل على ، ةإلحصاءات الخليجيل ن الرئيسينستخدميامل
.(، دون تعريض جودتها ، والبيانات الضخمة، إلخاملسوحواإلحصاءات من مختلف املصادر )السجالت اإلدارية، و 

 .(Flash Estimation) سريعةتقديرات الالو ( Nowcasting) ةاآلني التنبؤاتتطوير باإلضافة إلى ، للخطر
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 الدول من منظور ولويات األ ، ستتم عملية تشاركية إلعادة تحديد البشرية واملالية املواردملواجهة نقص محتمل في و 
 مديدوت ،تأجيل بعض املبادرات واألنشطة الرئيسةوالعمل الخليجي املشترك، األمر الذي سيؤدي إلى  األعضاء
بشكل أكبر  ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظركز املتوفي الوقت نفسه، س آخر حسب الضرورة.بعض الزمني ل اإلطار
والحفاظ عليهم، وتوسيع مهارات املوظفين الحاليين،  استقطاب أصحاب املؤهالت والخبرات العاليةعلى 

ملوارد املالية، ستكون هناك جهود أكثر لتطوير شراكات مع وفيما يخص ا. حيثما أمكنواستخدام التكنولوجيا 
 ،ستقالليةال ا) اإلحصاءات الرسميةسمات القطاع الخاص في ترتيبات تقاسم التكاليف، مع الحفاظ على 

 .والحيادية، إلخ(
 

تأخير كبير  حدوث ات الرسمية، في حالتعين إعادة النظر في الطموحات فيما يتعلق باالبتكار في اإلحصاءتسكما 
تي من جانب كبرى الشركات المناسب عدم وجود تعاون في حال ، أو تماد املعايير الدولية ذات الصلةاعتطوير و في 
خص على استخدام باأل و  ،ةالحالي ةاإلحصائي العملياتسيظل التركيز على حينئذ . الضخمة لبياناتا لكتتم

، مع التقليل من االعتماد على املسوح هادوريتلرسمية وزيادة البيانات اإلدارية لتوسيع نطاق وتغطية اإلحصاءات ا
تقليصها أو تمديد ومن ثم ، تلك التطوراتفي ضوء  يةشاريع االبتكار املتقييم  تمفي الوقت نفسه، سيو .امليدانية

 .لها األطر الزمنية
 

ات الحكومية للتعاون جهاستعداد المدى مصممة للتخفيف من املخاطر املتعلقة ب إجراءات هناكمن جهة أخرى، 
إلطار القانوني الذي يحكم اإلحصاءات امراجعة تلك اإلجراءات  وتشمل .اإلحصاء الوطنية أجهزةبشكل كامل مع 

ستعزز  نفسه،في الوقت و. (إن وجدت)ما لديها من تحفظات عالج يلبي متطلبات الجهات املعنية وي بما الرسمية
من خالل  ،الجهات املصدرية الرئيسةدائمة مع هادفة و هودها املستمرة لبناء شراكات جاإلحصاء الوطنية  أجهزة
 فعاليات التدريب املشتركة، إلخ.تنظيم ات رسمية )مثل مذكرات التفاهم(، و إبرام اتفاقيو  ،(advocacy) الدعوة

 
ا،و  ا في ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظآليات التنسيق داخل املفاعلية في  نقصفي حال حدوث  أخير   بما يشكل عائق 

تلك اإلحصائي الخطوات الالزمة ملعالجة العمل شؤون ستتخذ اللجنة الدائمة ل االستراتيجية،الخطة تنفيذ 
 .على الفور  النواقص

 
 الخالصة
 السلبيةللتخفيف من اآلثار املصممة  واإلجراءات ،الجدول التالي املخاطر واحتمال حدوثها وتأثيرها يلخص

 :وتحقيق األهداف اإلحصائية املشتركة االستراتيجيةالخطة املحتملة على تنفيذ 
 

 (: مصفوفة إدارة املخاطر3الجدول )
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 أهم املخاطر
احتمال الوقوع 

)مرتفع، متوسط، 
 منخفض(

التأثير )مرتفع، 
متوسط، 
 منخفض(

 ر اثاآللتخفيف من لجراءات أهم اإل 
 ة املحتملةالسلبي

والكوارث تعطل األوبئة واألزمات 
 العمل اإلحصائي

إعداد دليل توجيهي للقيام  • مرتفع متوسط
بالعمل اإلحصائي في الظروف 

مثل األزمات واألوبئة  االستثنائية
 ، واعتمادهوالكوارث

بيانات الطوارئ حزمة إعداد  •
عليها من  مجموعة متفقتشمل 

لدعم يتم تصميمها اإلحصاءات 
 بشكل خاص اتصانعي القرار 

 اتخاذفي  يعتمدون صناع القرار 
لى إحصاءات عبشكل متزايد قراراتهم 

 سريعة اإلتاحة لكنها غير رسمية 

الوقت الالزم إلنتاج  صتقلي • مرتفع متوسط
ات الرئيسة ءاملؤشرات واإلحصا

 التي يحتاجها صناع القرار
 التنبؤات اآلنيةتطوير  •

 السريعة اتتقدير الو 
 ال ةالخليجي ةاإلحصائي ةمو نظامل

 كافيةال تمتلك املوارد البشرية واملالية
 االستراتيجيةالخطة لتنفيذ 

العمل  أولويات إعادة تحديد • مرتفع متوسط
 اإلحصائي الخليجي املشترك

املبادرات واألنشطة  تأجيل بعض •
 الرئيسة 

بعض  إلنجازتمديد اإلطار الزمني  •
 ، حسب االقتضاءلاعماأل 

استقطاب بشكل أكبر على التركيز  •
املؤهالت والخبرات أصحاب 

 والحفاظ عليهم العالية
 توسيع مهارات املوظفين الحاليين •
حيثما استخدام التكنولوجيا  •

 أمكن
تطوير شراكات مع القطاع  •

 تقاسم التكاليف تشملالخاص 
تطوير املواد الفنية لدعم االبتكار في 

 بطيءيتم بشكل اإلحصاءات الرسمية 
 متوسط متوسط

ز على اإلنتاج التركي استمرار •
شركات القطاع الخاص التي لديها  الحالياإلحصائي 

ال تتعاون بشكل بيانات ضخمة 
 مرتفع متوسط
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 ةالخليجي

تقليص الطموحات من حيث  •
أو تمديد و/ ملشاريع االبتكاريةا

 لها اإلطار الزمني
 الجهات الحكومية املسؤولة عن

ال تمّكن أجهزة السجالت اإلدارية 
بشكل  وصول اإلحصاء الوطنية من ال

 كاف  إلى البيانات اإلدارية التي لديها
التفاصيل واملواصفات والتوقيت ب
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  الجهات املصدرية الرئيسة
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   التنفيذ واملتابعة والتقييم: الثامنالفصل 
تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة م( 2025-2021للفترة ) للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركالخطة االستراتيجية 

تشكل محطات ورسمت معالم ومبادرات وأنشطة رئيسة للغاية، وحددت لذلك محاور وتوجهات استراتيجية، 
ا على 2030تنفيذ املرحلة األولى من تحقيق رؤية العمل اإلحصائي الخليجي املشترك  مسار بارزة في م، والتي هي أيض 

، تعتمد على وموثوقة دف إلى تأسيس منظومة إحصائية خليجية ذكيةمستوى عال  من الطموح، حيث أنها ته
أساليب ومنهجيات علمية مبنية على أسس صلبة، وتستخدم التقنيات الحديثة بشكل فّعال، وتستفيد مما يطرأ 

 .   لتحسين أدائها بشكل مستمر من تطورات ذات الصلة
 

مرهون بتنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع، ومتابعة في تحقيق ما سبق ويبقى نجاح الخطة االستراتيجية 
وذلك ، اإلنجازات ورصد التقدم املتحقق في التنفيذ بشكل مستمر، وإجراء تقييم دوريمؤشرات األداء الرئيسة و 

والتعديالت الالزمة التحديات، واتخاذ اإلجراءات الفرص و لوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف و ا من أجل
 ر وتعزيز التنفيذ كّلما دعت الحاجة إلى ذلك.لتصحيح املسا

 
 والسيناريوهات البديلة التنفيذآليات 

م( فور املصادقة عليها 2025-2021للفترة ) للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركتنفيذ الخطة االستراتيجية بدأ ي
بإدراج متطلبات الخطة في برامج العمل  مجلس التعاون دول أجهزة اإلحصاء الوطنية في  حيث تقومبشكل رسمي، 

. ، ويقدم املركز اإلحصائي الخليجي لها ما تحتاجه من دعم فني إلنجاز ذلكواتالسن ةالسنوية أو متعددالوطنية 
، بحيث يحدد املبادرات واملشاريع واألعمال متعدد السنوات الخاص به امج العملناملركز بر وفي الوقت نفسه، يعد 

للدفع  للدول األعضاءالذي يقدمه املركز الدعم الفني زيادة فاعلية بما في ذلك  ،سيقوم بتنفيذهاالجارية التي 
 .تحقيق األهداف املشتركةباالبتكار والتطوير واملوائمة من أجل 

 
سيتم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب  ،الواقع بشكل فّعالتنفيذ الخطة االستراتيجية على أرض  ولضمان

سيعمل  ، حيثالتي تنفذها دولتان أو أكثر أو تخطط لتنفيذها يةوالتطوير  يةشاريع االبتكار بين الدول األعضاء في امل
باإلضافة إلى وتوزيع األدوار، وآليات تنفيذ  إعداد خطط تفصيليةعلى اإلحصائي الخليجي مع الدول املعنية املركز 

يقوم بتدوين التجارب وإعداد األدلة واألوراق الفنية وتبادل سكما  .لتنفيذ تلك املشاريعم الدعم الفني الالزم يقدت
 استفادة جميع الدول األعضاء. ضمانالخبرات بشكل فّعال، من أجل املعرفة و 

 
 الخطوات التالية:من خالل برنامج العمل  م(، سيتم إعداد2021العام األول من التنفيذ ) فيما يخص
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  ا تنفيذهااألعمال املشتركة ذات األولوية التي ستركز الدول األعضاء واملركز على املشاريع و تحديد ، سعي 
 إلى تحقيق األهداف املشتركة الواردة في الخطة االستراتيجية.

  يقتض ي قد ) املتاحةاملوارد و  أولويات الدول  ذلكسيناريوهات بناء  على الواقع امليداني بما العدد من وضع
-2021نفسها ) تأجيل بعض األعمال واملستهدفات إلى األعوام الالحقة في املرحلة أحد السيناريوهات

 . أو تقليص حجم األعمال املشتركة(، م(2025
 بناء  على مقترحات من  مختلف السيناريوهات كل في مجال اختصاصه تقوم اللجان وفرق العمل بدراسة

 ، ثم يتم رفع التوصيات إلى اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي التخاذ القرار املناسب بشأنها. املركز
 

، كما سيرد في ها بشكل سنوي ثوتحدي العمل تتم مراجعة برامج، فسم(2025-2022أما بالنسبة لألعوام الالحقة )
  .)املتابعة ورصد التقدم( الفقرات أدناه

 
 (KPIsمؤشرات األداء الرئيسة )

التي ستتم متابعتها للتحقق من بلوغ املعالم الرئيسة املحددة لكل  مؤشرات األداء الرئيسةيشمل الجدول التالي 
أن  بعد( 9، و8، و6)رقم  وسيتم تغيير مؤشرات قياس األداء .اآلنفة الذكر الستةتوجه استراتيجي ضمن املحاور 

ذلك عند االنتهاء من إعداد استراتيجية و  ،باملخرجات أو النتائج بمعالم متعلقةها ل املقابلةاملعالم  استبداليتم 
، ودراسة (8)املعلم  العمل اإلحصائي الخليجي املشترك، وميثاق (6)املعلم  والتوعية والتسويق اإلحصائي التواصل

 .(9)املعلم  دول مجلس التعاون ل معهد افتراض ي للتدريب اإلحصائي واملعرفيجدوى 
 

 م(2025-2021مؤشرات األداء الرئيسة للفترة )(: 4الجدول )

 تاريخ اإلنجاز املستهدف مؤشرات قياس األداء املعالم الرئيسة التوجهات االستراتيجية
 ترسيخ ممارسة: 1التوجه 

جميع جوانب االبتكار في 
 املنظومة اإلحصائية

 خليجيةال

 6ن ع ما ال يقلتنفيذ : 1املعلم 
خالل  مشاريع ابتكارية مشتركة

 الفترة

شاريع عدد امل :1املؤشر 
التي تم  شتركةاملبتكارية ال ا

 خالل الفترة تنفيذها

 م2025 6

في توفير توسع ال: 2التوجه 
 اإلحصاءات الخليجية

توفير نسبة ال تقل عن : 2علم املَ 
٪( من اإلحصاءات ذات 75)

 املطلوبةوفق الدورية األولوية 

نسبة اإلحصاءات   :2املؤشر 
وفق املتوفرة ذات األولوية 

إلى إجمالي املطلوبة الدورية 
 اإلحصاءات  ذات األولوية

 م2025 75٪

نقلة نوعية  إحداث: 3التوجه 
في التحليل اإلحصائي ذي 

 القيمة املضافة

تنفيذ عدد دراستين : 3املعلم 
 تحليليتين متعّمقتين في كل عام

 اتدراسالعدد  :3املؤشر 
ا ةذنّف امل ةتعّمقامل ةتحليليال  سنوي 

 -م 2021 2
 م2025
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 تاريخ اإلنجاز املستهدف مؤشرات قياس األداء املعالم الرئيسة التوجهات االستراتيجية
 وتوحيدتطوير : 4التوجه 

 الخليجيالعمل اإلحصائي 
نسبة ال تقل عن  توحيد: 4املعلم 

٪( من اإلحصاءات ذات 75)
 2املعلم في  األولوية املطلوبة

 م2025قبل نهاية العام  أعاله،

نسبة اإلحصاءات   :4املؤشر 
املوّحدة إلى إجمالي ذات األولوية 
ذات األولوية اإلحصاءات 

 املطلوبةوفق الدورية املتوفرة 

 م2025 75٪

تعزيز جودة : 5التوجه 
 ةحصاءات الخليجياإل 

تقارير بشأن إعداد : 5املعلم 
جودة اإلحصاءات الخليجية في 

ذات حصائية اإل جاالت جميع امل
 الخمسية خالل الفترةاألولوية 

تقارير بشأن عدد ال :5املؤشر 
 الخليجيةجودة اإلحصاءات 

 الخمسية خالل الفترة املنجزة

 -م 2021 16
 م2025

تحسين التواصل : 6التوجه 
رفع و ، بشأن اإلحصاءات
وتطوير  ،الثقافة اإلحصائية
 التسويق اإلحصائي

استراتيجية إعداد : 6املعلم 
متكاملة للتواصل والتوعية 

والتسويق اإلحصائي، 
 واعتمادها، والبدء في تنفيذها

إعداد نسبة إنجاز : 6 املؤشر
استراتيجية متكاملة للتواصل 

والتوعية والتسويق اإلحصائي، 
 واعتمادها، والبدء في تنفيذها

 م2021نهاية  100٪

تعزيز العالقات مع : 7التوجه 
 املستخدمين

سنوية تحقيق نسبة : 7املعلم 
من رضا املستخدمين  عالية

)يتم  لإلحصاءات الخليجية
املستهدف عند إجراء تحديد 

مسح رضا املستخدمين األول 
 (م2021العام املتعلق ب

 ارضالسنوية لنسبة ال: 7 ؤشرامل
إلحصاءات امستخدمي 
 الخليجية

ا   – م2024 يحدد الحق 
 م2025

ضمان استدامة : 8التوجه 
 ةاإلحصائي ةمو نظامل

 ةالخليجي

التعاون  ميثاقإعداد : 8املعلم 
التعاون  اإلحصائي لدول مجلس
واعتماده،  لدول الخليج العربية،

 في تنفيذه ءبدالو 

إعداد  نسبة إنجاز: 8 ؤشرامل
التعاون اإلحصائي لدول  ميثاق
التعاون لدول الخليج  مجلس

في  دءبالو واعتماده،  العربية،
 تنفيذه

 م2021نهاية  100٪

تعزيز بناء و : 9التوجه 
القدرات القيادية واإلدارية 

والقدرات  واإلحصائية
 املؤسسية

دراسة الجدوى إعداد  :9املعلم 
(Business Case إلنشاء ) معهد

افتراض ي للتدريب اإلحصائي 
 ،دول مجلس التعاون ل واملعرفي 

املرحلة في  ءبدالو واعتمادها، 
 لمعهدل التجريبية

دراسة  إنجازنسبة  :9 ؤشرامل
( Business Caseالجدوى )
معهد افتراض ي للتدريب إلنشاء 

دول مجلس ل اإلحصائي واملعرفي 
في  ءبدالو واعتمادها،  ،التعاون 

في مرحلته  تأسيس املعهد
 اإللكترونية

 م2021نهاية  100٪

رضا التحقيق نسبة  :10املعلم  
عن الدعم الفني الذي يقدمه 

رضا عن النسبة  :10 ؤشرامل
الدعم الفني الذي يقدمه املركز 

 للدول األعضاء

 -م 2021 90٪
 م2025
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 تاريخ اإلنجاز املستهدف مؤشرات قياس األداء املعالم الرئيسة التوجهات االستراتيجية
املركز للدول األعضاء ال تقل عن 

(90٪ ) 

 
 ورصد التقدم املتابعة

( ورصد التقدم املحرز في تنفيذ Monitoring System) للمتابعة متكامال   انظام  املركز اإلحصائي الخليجي  ُيعد
الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي للموافقة  عرضه على اللجنةيو الخطة االستراتيجية وبرامج العمل املنفذة لها، 

 .بشكل منتظم ، ووضع اآلليات املناسبة في الدول األعضاء لتزويد املركز باملعلومات الالزمةعليه
 
 ما يلي:ملتابعة انظام يشمل و 

 :تشمل لوحة إلكترونيةإنجاز  •
o  مرتين في كل عام مؤشرات األداء الرئيسةمتابعة.  
o  مرتين في كل عام. واألنشطة الرئيسة الواردة في الخطة االستراتيجيةمتابعة تنفيذ املبادرات 

تعرض على خالل النصف األول من كل عام،  االستراتيجيةتنفيذ الخطة  بشأن موقف مذكرةإعداد  •
 .اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي

 :التالي شملي، م(2022)ابتداء  من العام ، االستراتيجيةالخطة عن تنفيذ سنوي تقرير إعداد  •
o  للوحة اإللكترونيةآخر تحديث ملخص املعلومات الواردة في. 
o  التحدياتالفرص و و  الضعفنقاط تحليل نقاط القوة و. 
o العمل برامجاالستراتيجية و الخطة التي تعيق تنفيذ  التحدياتحات لتجاوز قتر م تقديم. 
o  حسب الحاجة ،الرئيسةاألنشطة املبادرات و جراء تعديالت على تقديم مقترحات إل. 

ملناقشة التقرير السنوي ، م(2022)ابتداء  من العام  في كل عام، ة عمل رفيعة املستوى ورش تنظيم •
سيتم عرض التقرير السنوي ونتائج الورشة على اللجنة  ن األداء.يوإصدار التوصيات الالزمة لتحس

 التعاون.، ومن ثم رفعها إلى مقام املجلس الوزاري ملجلس للموافقة الدائمة
 

م الوقوف بشكل نهائي على مدى تحقيق األهداف املشتركة الواردة في 2021في بداية العام سيتم من جهة أخرى، 
م(، بحيث يشكل 2020-2015لفترة )والتي غطت ااألولى للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك الخطة االستراتيجية 

لخطة الجديدة لاألهداف املستمرة و هداف األ صد التقدم في تحقيق ر نظام خط األساس ونقطة انطالق 
 .وضع السيناريوهات البديلة لألعوام القادمة املشار إليها أعالهعملية ، وكذلك دعم الثانيةاالستراتيجية 

 
 التقييم 
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عملية مهمة للغاية، حيث أنها إحدى  للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك ةالستراتيجيالدوري للخطة اتقييم ال
ا للاألدوات    تأكد من خمس عناصر بالغة األهمية، وهي كالتالي:املتعارف عليها واملعتمدة دولي 

برامج ها )تنفيذ آلياتاالستراتيجية و الخطة مالءمة ومواءمة مدى (: Relevance) بالواقع الصلة •
مع األولويات اإلحصائية واحتياجات ( املركز اإلحصائي الخليجيامج عمل ن، وبر العمل الوطنية

 .أصحاب املصلحة الرئيسين في دول مجلس التعاون 
 املرسومة.  واملعالم الرئيسة(: مدى تحقيق األهداف Effectiveness) الفعالية •
 اإلنجازات والنتائج.  لتحقيق تاحةاملوارد املاستخدام (: مدى مناسبة Efficiency) الكفاءة •
تقييم ، بما في ذلك الخليجي العمل اإلحصائي(: مدى تأثير أو أثر ما تم إنجازه في تطوير Impact) األثر •

إلى أي مدى و  ،للمتغيرات (Responsiveness)املنظومة اإلحصائية الخليجية  سرعة استجابةمدى 
 .(Readinessعالية )الجاهزية تتسم املنظومة بال

 (: مدى قابلية األثر اإليجابي لالستمرار.Sustainability) االستدامة •
 
وتقييم عند انتهاء  ،م(2023سيتم تنفيذ تقييم عند منتصف املرحلة )النصف األول من العام من هذا املنطلق، و 

تقييم،  عملية ، كما سيتم تحديث وثيقة الخطة االستراتيجية إثر كلم(2025 من العام املرحلة )النصف األول 
ا في االعتبار ما يطو  ،لك العمليةتالناتجة عن  بناء  على الدروس املستخلصة طورات ذات الصلة بالعمل رأ من تأخذ 

 .، إلخبالتقنيات الحديثةو باألساليب اإلحصائية و  بجانب العرضو تعلق بجانب الطلب ي فيما ،اإلحصائي
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 تاريخ اإلنجاز املستهدف مؤشرات قياس األداء املعالم الرئيسة التوجهات االستراتيجية
املركز للدول األعضاء ال تقل عن 

(90٪ ) 

 
 ورصد التقدم املتابعة

( ورصد التقدم املحرز في تنفيذ Monitoring System) للمتابعة متكامال   انظام  املركز اإلحصائي الخليجي  ُيعد
الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي للموافقة  عرضه على اللجنةيو الخطة االستراتيجية وبرامج العمل املنفذة لها، 

 .بشكل منتظم ، ووضع اآلليات املناسبة في الدول األعضاء لتزويد املركز باملعلومات الالزمةعليه
 
 ما يلي:ملتابعة انظام يشمل و 

 :تشمل لوحة إلكترونيةإنجاز  •
o  مرتين في كل عام مؤشرات األداء الرئيسةمتابعة.  
o  مرتين في كل عام. واألنشطة الرئيسة الواردة في الخطة االستراتيجيةمتابعة تنفيذ املبادرات 

تعرض على خالل النصف األول من كل عام،  االستراتيجيةتنفيذ الخطة  بشأن موقف مذكرةإعداد  •
 .اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي

 :التالي شملي، م(2022)ابتداء  من العام ، االستراتيجيةالخطة عن تنفيذ سنوي تقرير إعداد  •
o  للوحة اإللكترونيةآخر تحديث ملخص املعلومات الواردة في. 
o  التحدياتالفرص و و  الضعفنقاط تحليل نقاط القوة و. 
o العمل برامجاالستراتيجية و الخطة التي تعيق تنفيذ  التحدياتحات لتجاوز قتر م تقديم. 
o  حسب الحاجة ،الرئيسةاألنشطة املبادرات و جراء تعديالت على تقديم مقترحات إل. 

ملناقشة التقرير السنوي ، م(2022)ابتداء  من العام  في كل عام، ة عمل رفيعة املستوى ورش تنظيم •
سيتم عرض التقرير السنوي ونتائج الورشة على اللجنة  ن األداء.يوإصدار التوصيات الالزمة لتحس

 التعاون.، ومن ثم رفعها إلى مقام املجلس الوزاري ملجلس للموافقة الدائمة
 

م الوقوف بشكل نهائي على مدى تحقيق األهداف املشتركة الواردة في 2021في بداية العام سيتم من جهة أخرى، 
م(، بحيث يشكل 2020-2015لفترة )والتي غطت ااألولى للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك الخطة االستراتيجية 

لخطة الجديدة لاألهداف املستمرة و هداف األ صد التقدم في تحقيق ر نظام خط األساس ونقطة انطالق 
 .وضع السيناريوهات البديلة لألعوام القادمة املشار إليها أعالهعملية ، وكذلك دعم الثانيةاالستراتيجية 

 
 التقييم 
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 م(2021-2025لفترة )ل للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاملعالم الرئيسة امللحق )أ(: 
 

في الطريق نحو تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للعمل التي تعتبر محطات مهّمة فيما يلي عرض املعالم الرئيسة 
م(. وقد تم في العمود "املسؤول" استخدام األلوان للدالالت 2025-2021اإلحصائي الخليجي املشترك للفترة )

 التالية:
 

الخليجي لها الدعم بشتى  ، ويقدم املركز اإلحصائيمسؤولة عن تحقيقها أجهزة اإلحصاء الوطنية تكون  معالم 
وفق األولويات التي تحددها الدول في  س: تعزيز القدرات(،داساملحور ال-6.6)راجع الفصل السادس،  أشكاله

 ووفق املوارد املتاحة للمركز. ،إطار أعمال اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي
بالتعاون مع الدول األعضاء، حيث توفر الدول املدخالت الالزمة،  مسؤوال  عن تحقيقها،املركز يكون  معالم 

، ويتم اعتماد املخرجات ذات الصلة بتطوير العمل وتقوم بإبداء الرأي واملقترحات حيال ما يقدمه لها املركز
 .اإلحصائي الخليجي املشترك وتوحيده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي

 
 

 تاريخ اإلنجاز املسؤول املعالم الرئيسة االستراتيجية التوجهات املحور 
: األول املحور 

مأسسة االبتكار 
في العمل 
 اإلحصائي

 ترسيخ ممارسة: 1التوجه 
جميع جوانب االبتكار في 

 املنظومة اإلحصائية
 خليجيةال

 6ن ع ما ال يقلتنفيذ : 1املعلم 
خالل  مشاريع ابتكارية مشتركة

 الفترة

 م2025 

: الثانياملحور 
تجميع 

اإلحصاءات 
 وتحليلها 

في توفير توسع ال: 2التوجه 
 اإلحصاءات الخليجية

توفير نسبة ال تقل عن : 2علم املَ 
٪( من اإلحصاءات ذات 75)

 املطلوبةوفق الدورية األولوية 

 م2025 

نقلة  إحداث: 3التوجه  
نوعية في التحليل 

اإلحصائي ذي القيمة 
 املضافة

عدد دراستين تنفيذ : 3املعلم 
 تحليليتين متعّمقتين في كل عام

سنوي، من  
م إلى 2021

 م2025

: الثالثاملحور 
 التطوير واملواءمة

 والجودة

 وتوحيدتطوير : 4التوجه 
 الخليجيالعمل اإلحصائي 

نسبة ال تقل عن  توحيد: 4املعلم 
٪( من اإلحصاءات ذات 75)

 أعاله 2املعلم في  األولوية املطلوبة

 م2025 

تعزيز جودة : 5التوجه  
 ةحصاءات الخليجياإل 

تقارير بشأن جودة إعداد : 5املعلم 
جميع اإلحصاءات الخليجية في 

م إلى 2021من  
 م2025
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول املعالم الرئيسة االستراتيجية التوجهات املحور 
 ذات األولويةحصائية اإل جاالت امل

 الخمسية خالل الفترة
: الرابعاملحور 

الشراكة مع 
املستخدمين 

 وتحقيق رضاهم
  وثقتهم

تحسين : 6التوجه 
بشأن التواصل 

رفع الثقافة و ، اإلحصاءات
وتطوير  ،اإلحصائية

 التسويق اإلحصائي

استراتيجية إعداد : 6املعلم 
متكاملة للتواصل والتوعية 

والتسويق اإلحصائي، واعتمادها، 
 والبدء في تنفيذها

 م2021نهاية  

تعزيز العالقات : 7التوجه  
 مع املستخدمين

سنوية تحقيق نسبة : 7املعلم 
من رضا املستخدمين  عالية

)يتم تحديد  لإلحصاءات الخليجية
املستهدف عند إجراء مسح رضا 

العام املتعلق باملستخدمين األول 
 (م2021

سنوي، ابتداء   
 م2024من 

: الخامساملحور 
استدامة 

 ةمو نظامل
 ةاإلحصائي
 ةالخليجي

ضمان : 8التوجه 
 ةمو نظاستدامة امل
 ةالخليجي ةاإلحصائي

التعاون  ميثاقإعداد : 8املعلم 
التعاون  اإلحصائي لدول مجلس
واعتماده،  لدول الخليج العربية،

 في تنفيذه ءبدالو 

 م2021نهاية  

س: ور الساداملح
بناء وتعزيز 

البشرية  القدرات
 واملؤسسية

تعزيز بناء و : 9التوجه 
القدرات القيادية 

 واإلدارية واإلحصائية
 والقدرات املؤسسية

دراسة الجدوى إعداد  :9املعلم 
(Business Case إلنشاء ) معهد

افتراض ي للتدريب اإلحصائي 
 ،دول مجلس التعاون ل واملعرفي 

املرحلة في  ءبدالو واعتمادها، 
 لمعهدالتجريبية ل

 م2021نهاية  

رضا عن التحقيق نسبة  :10املعلم   
الدعم الفني الذي يقدمه املركز 

 ( ٪90)للدول األعضاء ال تقل عن 

من سنوي،  
م إلى 2021

 م2025
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 م(2021-2025املبادرات والبرامج واملشاريع للفترة ) أبرز  (:بامللحق )
 

)أو سيتواصل( تنفيذها لبلوغ املعالم الرئيسة في الطريق  سيتمفيما يلي عرض أبرز املبادرات والبرامج واملشاريع التي 
م(. وقد تم في 2025-2021نحو تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للعمل اإلحصائي الخليجي املشترك للفترة )

 العمود "املسؤول" استخدام األلوان للدالالت التالية:
 

بتنفيذها بقيادة أجهزة اإلحصاء الوطنية،  لتعاون مجلس ادول املنظومات اإلحصائية الوطنية في أعمال تقوم  
املحور الخامس: تعزيز -5.6)راجع الفصل السادس،  ويقدم املركز اإلحصائي الخليجي لها الدعم بشتى أشكاله

ووفق  ،وفق األولويات التي تحددها الدول في إطار أعمال اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي القدرات(،
 للمركز. املوارد املتاحة

أعمال يقوم املركز بتنفيذها بالتعاون مع الدول األعضاء، حيث توفر الدول املدخالت الالزمة، وتقوم بإبداء الرأي  
الخليجي ، ويتم اعتماد املخرجات ذات الصلة بتطوير العمل اإلحصائي واملقترحات حيال ما يقدمه لها املركز

 .ون العمل اإلحصائيوتوحيده من قبل اللجنة الدائمة لشؤ املشترك 
  

 
 

املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
املحور األول:  1

مأسسة االبتكار في 
 العمل اإلحصائي

إنشاء مختبر افتراض ي 
لالبتكار في املركز 

 اإلحصائي الخليجي

املختبر، إعداد دراسة إلنشاء  •
واعتمادها، والبدء في تشغيل 

 املختبر

 م2021 

( مشاريع ابتكارية 6تنفيذ عدد ) •   
ا(  مشتركة )تحدد املواضيع الحق 

 2021-
 م2025

: الثانياملحور  2
تجميع 

اإلحصاءات 
 وتحليلها 

متابعة طلب اإلحصاءات 
 الخليجية

تحديث مصفوفة املؤشرات  •
 (SIMاإلحصائية )

 م2020نهاية  

االتفاق على املؤشرات  •   
 واإلحصاءات ذات األولوية

 م2020نهاية  

بيانات الطوارئ حزمة إعداد  •   
عليها من  مجموعة متفقتشمل 

لدعم يتم تصميمها اإلحصاءات 
 ات بشكل خاصصانعي القرار 

 م2021 
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
ا •    ديسمبر   تحديث األولويات سنوي 

2022-
 م2025

التنسيق مع األمانة العامة  •   
جلس التعاون لتضمين مل

األداء قياس مؤشرات 
دة في محّد  ومستهدفات

 العملاستراتيجيات واتفاقيات 
تلك التي في الخليجي الجديدة و

 يتم تحديثها في املستقبلس

 2021-
 م2025

برنامج تعزيز استخدام السجالت  • تنويع مصادر البيانات  3
 اإلدارية

 2021-
 م2025

برنامج املسوح اإلحصائية  •   
 (امللحق )د(املوّحدة )راجع 

 2021-
 م2025

استخدام البيانات الضخمة  •   
واملصادر الجديدة األخرى )راجع 

 املحور الثاني فيمشاريع االبتكار 
 أدناه(

 2021-
 م2025

الربط اإللكتروني لتسهيل   4
تبادل البيانات مع مختلف 

 املصادر

ى" االنتهاء من تنفيذ مشروع •  "َمرس َ
للربط اإللكتروني بين املركز 

وبين أجهزة  اإلحصائي الخليجي
 اإلحصاء الوطنية

 م2020نهاية  

إنشاء روابط إلكترونية بين  •   
 والجهاتالوطنية  ءاإلحصا أجهزة

 دول الحكومية الرئيسة في ال
 ءاألعضا

 2021-
 م2023

إنشاء روابط إلكترونية بين  •   
اإلحصاء الوطنية  أجهزة

ت االقتصادية الرئيسة نشآوامل
٪ من الناتج املحلي 80)تصل إلى 

 األعضاء دول اإلجمالي( في ال

 2021-
 م2023
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
التحليل اإلحصائي ذو   5

 القيمة املضافة
التقارير التحليلية  برنامج •

 عيةو املوض
 2021-

 م2025
 نيةات اآل نبؤ التتطوير  •   

(Nowcasting)  والتوقعات
( وغيرها Forecasting) املستقبلية

  من األساليب اإلحصائية املتطورة

 2021-
 م2025

االتفاق على البروتوكوالت  •   
واآلليات املناسبة الستخدام 

البيانات الفردية محفوظة ملفات 
 ألغراض البحث األكاديميالسرية 

 2021-
 م2022

: الثالثاملحور  6
 التطوير واملواءمة

 والجودة

تطوير ومواءمة العمل 
 اإلحصائي

 واملواءمةأنشطة التطوير  •
 ئيةحصااإل مجاالت لالرئيسة ل

 ((جامللحق ))راجع  األولويةذات 

 2021-
 م2025

تعزيز جودة اإلحصاءات   7
 الخليجية

تطبيق األطر الوطنية لضمان  •
جودة البيانات، بشكل متسق مع 

تطبيق إطار ضمان جودة 
 البيانات على املستوى الخليجي 

 2021-
 م2025

سنوية عن جودة إعداد تقارير  •   
 اإلحصاءات الخليجية 

 2021-
 م2025

 Peer) من قبل النظراء ةاملراجع •   

Review بما يتوافق مع إطار )
البيانات على ضمان جودة 

 املستوى الخليجي

 2021-
 م2025

: الرابعاملحور  8
الشراكة مع 

املستخدمين 
 وتحقيق رضاهم

 وثقتهم

بشأن لتواصل تعزيز ا
 اإلحصاءات الخليجية

استراتيجية متكاملة إعداد  •
للتواصل والتوعية والتسويق 

 اإلحصائي، واعتمادها

 م2021نهاية  

-2022  اعتمادها بعدستراتيجية ال ا تنفيذ •   
 م2025
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
التوسع في النشر   9

 اإلحصائي
برنامج النشر اإلحصائي عبر  •

مختلف الوسائل )يتم تحديثه 
 وفق استراتيجية التواصل(

 2021-
 م2025

 رزنامة موحدة للنشراعتماد  •   
 Advance Release)املسبق 

Calendar ) الدول األعضاءفي 

 م2021 

 Openالبيانات املفتوحة )  10

Data) 
دراسة إمكانية وضع اإلطار  •

بادرة البيانات طالق مإل القانوني 
 املفتوحة في دول مجلس التعاون 

 م2021 

تنفيذ سياسات البيانات  •   
املفتوحة، بما يتماش ى مع أفضل 

 املمارسات الدولية

 2021-
 م2025

تعزيز العالقات مع   11
 املستخدمين

سوح لقياس رضا تنفيذ م •
تطوير ، و املستخدمين وثقتهم

أنظمة و  ملستخدميناتصنيف 
 همإلدارة العالقات مع

 2021-
 م2025

وضع مجموعة من اإلجراءات  •   
ن لالستجابة للطلبات الطارئة م

 قبل صناع القرار رفيعي املستوى 

 م2021 

إقامة مشاريع مع الجامعات في  •   
دول مجلس التعاون ومراكز 

البحوث بشأن استخدام 
في البحث اءات الخليجية اإلحص

 والتعليم

 2021-
 م2025

: الخامساملحور  12
 ةمو نظاملاستدامة 
 ةاإلحصائي
 ةالخليجي

إعداد ميثاق التعاون اإلحصائي  • اإلطار القانوني
لدول مجلس التعاون لدول 

 واعتمادهالخليج العربية، 

 م2021 

-2022  املتفق عليهيثاق تنفيذ امل •   
 م2025

وتشريعية أطر قانونية تطوير  •   
وتنظيمية الستخدام البيانات 

 م2021 
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
بالتعاون مع الجهات  ،الضخمة

 املنظمة والجهات املنتجة
إدراج متطلبات الخطة  • التخطيط االستراتيجي  13

االستراتيجية للعمل اإلحصائي 
الخليجي املشترك في 

االستراتيجيات اإلحصائية وبرامج 
 العمل الوطنية

 م2021 

دورة تنسيق العمل على  •   
 في كاّفة مكوناتتخطيط ال
 ةالخليجي ة اإلحصائيةمو نظامل

 2021-
 م2025

لعمل ادليل إجراءات  إعداد •   
 بدول املجلس اإلحصائي

 م2022 

إعداد دليل توجيهي للقيام  •   
بالعمل اإلحصائي في الظروف 

مثل األزمات واألوبئة  االستثنائية
 ، واعتمادهوالكوارث

 م2021 

تقنيات املعلومات   14
 واالتصاالت 

العمل على الحصول على شهادة  •
ا )مثل   (األيزو متعارف عليها دولي 

علومات في أجهزة في أمن امل
 اإلحصاء الوطنية

 2021-
 م2022

مراقبة املستجدات في هذا املجال  •   
على املستوى العالمي، 

االستفادة منها في تحسين أداء و 
 مة اإلحصائية الخليجيةاملنظو 

 2021-
 م2025

املنظومة تنسيق مشاركة تعزيز  • التعاون اإلقليمي والدولي  15
أهم في اإلحصائية الخليجية 

 اإلحصائية الفعاليات

 2021-
 م2025

توسيع برنامج التدريب الدولي  •   
املنظومة اإلحصائية نسوبي مل

ليشمل املزيد من ، الخليجية
 الدولية نظماتامل

 2021-
 م2025
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
الشراكات االستراتيجية  تعزيز •   

اإلقليمية  الفّعالة مع املنظمات
 والدولية

 2021-
 م2025

: السادساملحور  16
بناء وتعزيز 

القدرات البشرية 
 واملؤسسية

معهد افتراض ي إنشاء 
للتدريب اإلحصائي 

دول مجلس ل واملعرفي 
 التعاون 

دراسة الجدوى إعداد  •
(Business Case إلنشاء )املعهد، 

 واعتمادها

 م2021نهاية  

تأسيس املعهد في مرحلته  •   
 اإللكترونية

 2022-
 م2023

التوسع في بناء وتعزيز   17
 القدرات

برنامج تدريب وتأهيل الكادر  •
تأهيل علماء البشري، يشمل 

  (Data Scientists) البيانات

 2021-
 م2025

إعداد وإطالق بوابة إلكترونية  • تعزيز فاعلية الدعم الفني  18
 للمعرفة 

 م2021 

املادة الفنية املستخدمة  إتاحة •   
قبل اللجان الدائمة وفرق  من

 عبر بوابة املعرفة العمل

 2021-
 م2025

املجاالت مواكبة التطورات في  •   
، وضمان اإلحصائية ذات األولوية

 استفادة الدول األعضاء منها

 2021-
 م2025

ترونية منتديات إلك إطالق •   
 متخصصة

 م2021 

بناء نظام متكامل ملتابعة  املتابعة والتقييم 19
 تنفيذ الخطة االستراتيجية

الوقوف بشكل نهائي على مدى  •
تحقيق أهداف الخطة 

االستراتيجية للعمل اإلحصائي 
الخليجي املشترك األولى للفترة 

 م(2015-2020)

 م2021 

 ملتابعة لوحة إلكترونيةإنجاز  •   
مؤشرات األداء مدى تحقيق 

، ومدى تنفيذ املبادرات الرئيسة
-2021للفترة ) واألنشطة الرئيسة

 م(2025

 2021-
 م2022
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املحور  م
 االستراتيجي

 املبادرة/البرنامج/املشروع
أهم مكونات 

 املبادرة/البرنامج/املشروع
الجدول  املسؤول

 الزمني
عن تنفيذ  الدوريةرير اتقالإعداد  •   

 تنظيمو  ،االستراتيجيةالخطة 
 عمل رفيعة املستوى الة ورش

 السنوية ملناقشتها

 2021-
 م2025

تنفيذ تقييم عند منتصف  • تقييم الخطة االستراتيجية   20
 املرحلة

 م2023 

 م2025  تقييم عند انتهاء املرحلةتنفيذ  •   
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 للفترة األولويةذات  ئيةحصااإل مجاالت لالرئيسة ل واملواءمةأنشطة التطوير  (:جامللحق )
 م(2021-2025)
 

باعتبارها  دول مجلس التعاون عن الجودة وعالية  موّحدةإحصاءات تهدف األنشطة الرئيسة التالية إلى إنتاج 
من خالل تطبيق كافة الجهات املصدرية نفَس املفاهيم والتعاريف ، واحدةاقتصادية واجتماعية وبيئية كتلة 

ومجاميع وسُيمّكن ذلك من حساب أرقام  .اا ودولي  والتصانيف واإلسناد الزمني وغيرها من املعايير املعتمدة خليجي  
 كتلة.الخليجية على مستوى 

 
 وقد تم في العمود "املسؤول" استخدام األلوان للدالالت التالية:

 
بتنفيذها بقيادة أجهزة اإلحصاء الوطنية،  مجلس التعاون دول املنظومات اإلحصائية الوطنية في أعمال تقوم  

املحور الخامس: تعزيز -5.6)راجع الفصل السادس،  ويقدم املركز اإلحصائي الخليجي لها الدعم بشتى أشكاله
ووفق  ،وفق األولويات التي تحددها الدول في إطار أعمال اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي القدرات(،

 املوارد املتاحة للمركز.
وتقوم بإبداء الرأي  أعمال يقوم املركز بتنفيذها بالتعاون مع الدول األعضاء، حيث توفر الدول املدخالت الالزمة، 

، ويتم اعتماد املخرجات ذات الصلة بتطوير العمل اإلحصائي الخليجي واملقترحات حيال ما يقدمه لها املركز
 .املشترك وتوحيده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل اإلحصائي

  
 

 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
ربع تجميع تقديرات الحسابات القومية السنوية و  القوميةالحسابات -01

، 2008على أساس نظام الحسابات القومية  السنوية
 ي اإلنتاج واإلنفاقيتنهجمباستخدام 

 م2021-2023 

م إطار العرض واالستخدام لتحقيق االتساق ااستخد 
 بين تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي املختلفة

 م2023-2024 

 chain volumeإلى تقديرات السالسل الكمية ) االنتقال 

measuresكبديل للتقديرات باألسعار الثابتة ) 
 م2025 

( seasonal adjustmentتطبيق التعديالت املوسمية ) 
 ةربع السنويللحسابات القومية على السالسل الزمنية 

 م2025 

 ربع السنوي حلي اإلجمالي تجميع إحصاءات الناتج امل 
 الدخل يةنهجمباستخدام 

 م2025 
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
( National Balance Sheets)الوطنية  ياتناز يامل تجميع 

 السنوية
مرحلة ما بعد  

 م2025
لبيانات  غير منقطعةسل زمنية طويلة ر سال يتوف 

نقاط عبر وصل جسور  ومعها ،الحسابات القومية
 Bridges across) سلاملقارنة في السال  انقطاع

comparability breaks in the time series) 

 م2025 

خاصة بدول إلحصاءات النقدية استمارات اتطوير  اإلحصاءات النقدية واملالية-02
صندوق النقد الدولي  ستماراتبناء  على نماذج ااملجلس، 

(SRFs)جلس املدول  بين ، بحيث يتم االتفاق عليها
 الخليجي املركز اإلحصائي بالتعاون مع 

 م2021-2023 

تصنيف  تضمين االستمارات الخاصة بدول املجلس 
بيانات األصول والخصوم لغير املقيمين حسب بلد 

ا  ،جلساملدول  بالنسبة للمقيمين فياإلقامة  حسب وأيض 
 القطاع

 م2021-2023 

تجميع بيانات القروض حسب التصنيف الصناعي،  
ا إلى  ااستناد   (ISIC)  املعيار املتفق عليه دولي 

 م2021-2023 

إحصاءات االستثمار -03
 األجنبي

 :تجميع إحصاءات االستثمار األجنبي السنوية
 وارد الاالستثمار األجنبي املباشر  •
  االستثمار األجنبي املباشر الخارج •
  فظاحاملاستثمار  •
 إحصائيات أنشطة الشركات متعددة الجنسيات  •

 م2021-2024 

 م2023-2021  ربع السنويةجميع إحصاءات االستثمار األجنبي ت 
 األرقام القياسيةإحصاءات -04
املؤشرات قصيرة و سعار لأل 

 املدى

ك سعار املستهلأل  وتحسين الرقم القياس ي املوّحدتطوير 
(CPI) بعد استكمال تنفيذ املسح املوحد لدخل وإنفاق ،

 األسرة املشار إليه أدناه 

 م2024 

أسعار بيانات اآللي لع يجمالتأو تعزيز استحداث  
 (Web-scrapingعن طريق اإلنترنت ) املستهلك

 م2021-2023 

ستخدام بيانات املاسح الضوئي إجراء تجارب ال  
(Scanner Data ) سعار أل  للرقم القياس يكمصدر

األسعار واألوزان منخفضة بكل من  فيما يتعلقاملستهلك 
البيانات اإلدارية كمصدر لبعض استخدام و  املستوى،

 والوقود، واملرافق،، مثل اإلسكان) اإلنفاقفئات 
 عند االقتضاء (إلخ واملركبات،

 م2021-2023 
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
في   (PPI) املنتجين سعارأل  الرقم القياس ي املوّحدتطوير  

 ي الصناعالقطاع 
 م2021-2023 

في  املنتجين سعارأل  ةم القياسيارقاأل توسيع نطاق تغطية  
 ليشمل قطاعات الخدمات ذات الصلةالدول األعضاء 

 م2021-2023 

سعار العقارات أل  ةم القياسيارقاأل أو تحسين  استحداث 
 عة من مصادر البيانات اإلداريةاملجّم 

 م2021-2023 

  إلنتاج الصناعيل ةم القياسيارقاأل أو تحسين  استحداث 
(IIP) 

 م2021-2023 

األرقام القياسية للصادرات أو تحسين  استحداث 
 والواردات

 م2023 

للقطاعات ( Turnover) حجم اإليراداتتطوير مؤشرات  
االقتصادية الرئيسة باستخدام مصادر البيانات اإلدارية 

 البديلةاملصادر و 

 م2023 

 دىمؤشرات اقتصادية قصيرة املتطوير تجارب ل إجراء 
مثل الضخمة )البيانات من مصادر البيانات اإلدارية و 

ج ابر أ، وسجالت سجالت ضريبة القيمة املضافة
، ت بطاقات االئتمانالهواتف املحمولة، وبيانات معامال 

 (إلخ

 م2023 

إحصاءات التجارة -05
 الخارجية

ربع تجميع إحصاءات التجارة الخارجية الشهرية و 
 والسنوية السنوية

 مستمر 

 وفقع البيانات الجمركية يجممعيارية لتمنهجية اعتماد  
 اإلجراءات الجمركية

 م2021-2023 

م الوحدات القياسية للكمية التي أوصت بها ااستخد 
 (WCO) منظمة الجمارك العاملية

 م2021-2023 

إجراء التعديالت الالزمة على توصيف السلع للنظام  
ليتناسب مع االحتياجات  م2022املنسق إصدار 

 اإلحصائية

 م2023 

 أتمتة عمليات تجميع البيانات من الجمارك واملصادر 
 ، ومعالجتها وتبويبهااألخرى 

 م2025 

 على أساس تجريبيمن دول املجلس  العمل مع دولتين 
  إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وحيدلتطوير وت

(SITS) 

 م2021-2024 
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
إحصاءات  وتوحيدبرنامج عمل لتطوير  واعتمادإعداد  

ي جميع دول مجلس ف الدولية في الخدماتالتجارة 
-2026) املرحلة التاليةخالل ، ليتم تنفيذه التعاون 

 م(2030

 م2025 

 تجميع إحصاءات الطاقة السنوية )ميزان الطاقة بناء   إحصاءات الطاقة-06
على القطاعات التالية: الفحم، البترول ومشتقاته، الغاز 

 والكهرباء( ،الطبيعي، الطاقة املتجددة

 مستمر 

حصاءات الطاقة من خالل إل ع بيانات تكميلية يجمت 
(web scraping،)  ،ا ا، و يومي  او شهري   سنوي 

 م2021-2022 

مؤشرات كفاءة الطاقة باستخدام ميزان  تجميعتطوير و  
الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة وبعض البيانات 

 االقتصادية لقطاع الطاقة

 م2022-2023 

 م2023   أسعار الطاقة وتجميع إحصاءات تطوير 
( SEEA)نظام املحاسبة االقتصادية البيئية  تطوير 

 لقطاع الطاقة
 م2024 

مؤشرات الطاقة الخاصة باالستراتيجية وتجميع  تطوير 
التنمية مؤشرات و ، دول مجلس التعاون لالبترولية 
 (SDIs)  املستدامة

 م2021-2023 

األنشطة تصنيف الكهرباء وفق  إنتاج إحصاءات 
من  التصنيفاستعمال ، من خالل (ISIC)االقتصادية 
 رموز التصنيفالوطنية للكهرباء )إدماج  اتقبل املؤسس

 في قاعدة املشتركين(

 م2021-2023 

الدورية  حسب السفر والسياحةتجميع إحصاءات  إحصاءات السياحة-07
 عليها املتفق

 مستمر 

السجالت اإلدارية املمكن توظيفها استخدام بيانات  
 لخدمة إحصاءات السياحة

 م2021-2025 

الخاصة التنمية املستدامة أهداف مؤشرات  تجميع 
 قطاع السياحة ب

 م2022-2023 

 م2023-2025  (TSAالسياحة الفرعي )حساب تجميع مؤشرات  
بناء نماذج اقتصادية ملؤشرات النمو املستقبلي في قطاع  

( Nowcasting) ةاآلني التنبؤاتتطوير و ة، السياح
إلحصاءات  (Flash Estimation) سريعةتقديرات الالو 

 السياحة

 م2021-2022 
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
الهاتف الضخمة )مثل بيانات البيانات  استخدام 

، مواقع التواصل االجتماعي، و نترنتاإل مواقع ، و املحمول 
إلنتاج  املنافذ، إلخ(أجهزة الرصد على الطرق وفي و 
 السياحةحصاءات إ

 م2023-2025 

قائمة مؤشرات وإحصاءات األمن الغذائي ذات  دإعدا إحصاءات األمن الغذائي-08
 ، واعتمادها لدول مجلس التعاون  األولوية

 م2020-2021 

األمن  ءاتإحصا وحيدإعداد برنامج عمل لتطوير وت 
 الغذائي، واعتماده

 م2022-2023 

 م2025-2023  اعتماده بعدتنفيذ برنامج العمل  
التعداد التسجيلي املوحد -09

 م2020
بما في ذلك توفير  م،2020التسجيلي تعداد النشر بيانات 
ة املتوافقة مع موضوعات سلة البيانات وّحدالبيانات امل

 ة لدول مجلس التعاون وّحدامل

 م2021-2022 

م، 2020التسجيلي تعداد التقييم مستقل لبيانات  تنفيذ 
 ونشر نتائجه

 م2021-2022 

على  م2020التسجيلي تعداد التأثير مدى تقييم  
 التقديرات واإلسقاطات السكانية

 م2021-2022 

تعداد  الرئيسة لألسر املعيشية بناء  على العينةإعداد  
 م2020لعام لالسكان 

 م2021-2022 

، السالسل الزمنية ملخرجات التعداد الرئيسة إعداد 
 هاونشر 

 م2022 

 م2023  التعداد في املستقبل لتنفيذ موّحدة يةنهجماالتفاق على  
 م2021  ربع السنويةات العمل ءتجميع إحصا إحصاءات العمل-10

االنتقال إلى املفاهيم واملعايير التي أقرها املؤتمر الدولي  
)املنعقد في العام  لخبراء إحصاءات العمل العشرون

 والبطالة والعمالة الناقصةاملتعلقة بالعمالة و  (م2018
 وتصنيف عالقات العمل

 م2021-2023 

 وتصنيف (ICSE-18)اختبار تصنيف الحالة العملية  
من خالل مسح القوى العاملة  (ICSaW-18) حالة العمل

من دول  في دولتين سنوي والسجالت اإلداريةالربع 
 املجلس

 م2021-2023 

املعايير الدولية حول العمالة  تنفيذالنظر في إمكانية  
 العشريناملهاجرة  حسب توصيات املؤتمر الدولي 

 م2021-2023 
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
املعايير الدولية حول اإلعاقة للقوى العاملة حسب  تنفيذ 

 العشرينتوصيات املؤتمر الدولي 
 م2023 

اعتماد املعايير الدولية حول عدم تطابق املهارات  
للعمالة حسب توصيات املؤتمر الدولي  تواملؤهال 

 العشرين

 م2024 

ا االنتقال إلى تقديرات   وإسقاطات القوى العاملة اعتماد 
 كانيةعلى منهجيات التقديرات واإلسقاطات الس

 م2025 

 قانفدخل وإات ءإحصا-11
 األسرة

دخل وإنفاق موّحدة ملسح االتفاق على أهداف إحصائية 
أن تكون   مقترحفترة اإلسناد الزمني )، بما في ذلك  األسرة
 ، وسلة البيانات، واملؤشرات واإلحصاءات(م2023 العام

 م2021 

 م2024  دخل وإنفاق األسرةمسح  نشر بيانات 
د كيفية استخدام تطبيقات اإلنترنت أو الهاتف يحدت 

من استخدام  ، بدال  اليومي الذكي لجمع معلومات اإلنفاق
 الورقية (Diaries) اليوميات

 م2023-2025 

 بحث في كيفية استخدام بيانات املاسح الضوئيلا 
(Scanner Data)  اإلنفاقللتحقق من صحة بيانات ،

 تلك الواردة في اليومياتوخاصة 

 م2023-2025 

ف كيفية استخدام معامالت بطاقات االئتمان ااستكش 
بيانات اإلنفاق التي تم لتحقق من صحة والخصم ل
 دخل وإنفاق األسرةخالل مسح جمعها 

 م2023-2025 

من ( Location)ستخدام معلومات املوقع ال  بر اإجراء تج 
، التعدادمن األرقام التعريفية إلى جانب   األجهزة الذكية

، والتي يمكن ء نماذج ألماكن اإلنفاق املحتملةإلنشا
 مقارنتها بالبيانات الواردة في اليوميات

 م2023-2025 

على سبيل )ية استخدام األجهزة الذكية إمكان النظر في 
 كمرجعية (لكهرباء واملياهالذكية لعدادات الاملثال 

(benchmark لبيانات )اإلنفاق على الكهرباء واملاء 
 الواردة في املسح، أو كمصدر بديل منها

 م2023-2025 

 قائمة مؤشرات وإحصاءات الصحة ذات األولوية دإعدا إحصاءات الصحة-12
 ، واعتمادها لدول مجلس التعاون 

 م2020-2021 

الصحة،  ءاتإحصا وحيدإعداد برنامج عمل لتطوير وت 
 واعتماده

 م2022-2023 

 م2025-2023  اعتماده بعدتنفيذ برنامج العمل  
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
 قائمة مؤشرات وإحصاءات التعليم ذات األولوية دإعدا التعليمإحصاءات -13

 ، واعتمادها لدول مجلس التعاون 
 م2020-2021 

التعليم،  ءاتإحصا وحيدإعداد برنامج عمل لتطوير وت 
 واعتماده

 م2022-2023 

 م2025-2023  اعتماده بعدتنفيذ برنامج العمل  
النفايات، و املياه، تجميع إحصاءات البيئة السنوية ) إحصاءات البيئة-14

 (، إلخوالتنوع البيولوجي ،الهواءو 
 مستمر 

( SEEAنظام املحاسبة االقتصادية البيئية ) تطوير 
 املياهلقطاع 

 م2021-2023 

بيانات رصد األرض كبيانات استخدام إجراء تجارب  
بيانات وتحليل اإلحصاءات ع اليجمتالستكمال  ضخمة
استخدام  ،الهواء واملاء، الغطاء األرض ي جودة) البيئية

)يورو منطقة االتحاد األوروبي بالتعاون مع  ،األراض ي(
 ، ...(لبيئةلاألوروبية الوكالة ، تستا

 م2021-2023 

انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة  تجميع بيانات 
 باستخدام بيانات ميزان الطاقة

 م2021-2023 

 م2022-2021  إحصاءات التغيرات املناخية وتجميع تطوير 
استخدام األرض / الغطاء تطوير وتجميع إحصاءات  

 األرض ي
 م2022-2023 

( SEEAنظام املحاسبة االقتصادية البيئية ) تطوير 
  النفاياتلقطاع 

 م2024 

 الخاصة باستراتيجياتمؤشرات البيئة تطوير وتجميع  
لتنمية ومؤشرات ا ،دول مجلس التعاون لاملياه والبيئة 

 (SDIs)  املستدامة

 م2021-2023 

األنشطة تصنيف املياه وفق  إنتاج إحصاءات 
من  التصنيفاستعمال ، من خالل (ISIC)االقتصادية 
في  رموز التصنيفلماء )إدماج لالوطنية  اتقبل املؤسس

 قاعدة املشتركين(

 م2021-2023 

اإلحصاءات املتعلقة  -15
بمؤشرات أهداف التنمية 

، والتنمية البشرية، املستدامة
 وتقدم املجتمعات

 ءاتإحصا وحيدوتبرنامج عمل لتطوير واعتماد إعداد 
والتنمية البشرية وتقدم أهداف التنمية املستدامة 

في املجاالت تم تغطيتها تالتي لم و ذات األولوية  املجتمعات
 الواردة أعاله

 م2022 

 م2025-2022  اعتماده بعدتنفيذ برنامج العمل  
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 تاريخ اإلنجاز املسؤول األنشطة الرئيسة املجاالت ذات األولوية
صلة الحصاءات ذات اإل -16

العمل تنفيذ قرارات  بمتابعة
أرض على  الخليجي املشترك

)بما فيها السياسات  الواقع
 واالستراتيجيات الخليجية(

 ،منصة ذكية للمواطنة االقتصادية الخليجية تطوير
 يبحيث تضم كافة البيانات واملعلومات التي تفيد مواطن

 العمل الخليجي املشتركبقرارات  دول مجلس التعاون 
 السوق الخليجية املشتركةاملتعلقة ب

 م2022 

    
إحصاءات اقتصادية -17

متعددة وإحصاءات األعمال: 
إحصاءات املالية اإلسالمية، 

 إحصاءات اقتصاد املعرفةو 
)إحصاءات  واالقتصاد الرقمي

االبتكار، وإحصاءات البحث 
(، وإحصاءات R&Dوالتطوير )

تقنيات املعلومات واالتصاالت 
(ICTs)وإحصاءات (، إلخ ،

التجارة  الزراعة، وإحصاءات
وإحصاءات ، اإللكترونية
 األعمال، إلخ

تجميع البيانات  أساس ي علىبشكل التركيز  سيتم
من أجل تلبية االحتياجات الفورية  ،ونشرها

سيتم  نفسه،وفي الوقت  ين، كمرحلة أولى.لمستخدمل
السعي ، و تجريبيةمزيد من الدراسات واملشاريع ال تنفيذ

من الفرص و ية وطنالستفادة من أفضل املمارسات الل
املرحلّية هداف األ بهدف االتفاق على وذلك ، املتاحة

 للعمل اإلحصائي الخليجي املشتركاملستقبلية ولويات األ و 
 املجاالت هذهفي 

ا   يحدد الحق 

 يةإحصاءات سكان-18 •
إحصاءات : واجتماعية متعددة

والنوع االجتماعي،  تمكين املرأة
اإلحصاءات و والثقافة، 

الديمغرافية، واإلحصاءات 
الهجرة، إحصاءات الحيوية، و 

 واإلعاقة، االجتماعي،النوع و 
استخدام و  والعدالة،الجريمة و 

 إلخ الوقت،
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 م(2021-2025برنامج املسوح اإلحصائية املوّحدة للفترة ) (:دامللحق )
 

 الدورية املسوح املوّحدة املجاالت ذات األولوية
 ربع سنوي  املسح االقتصادي  الحسابات القومية-01
ستيفاء ع البيانات الالزمة ال يجمتل مسح اإلحصاءات النقدية واملالية-02

بدول  خاصةال حصاءات النقديةاإل استمارات 
 مجلس التعاون 

 شهري 

االستثمار  يشملمسح االستثمار األجنبي ،  إحصاءات االستثمار األجنبي-03
استثمارات و والخارج،  وارداألجنبي املباشر ال

وإحصاءات أنشطة الشركات  ،املحافظ
 املتعددة الجنسيات

 سنوي 

 ربع سنوي  مسح االستثمار األجنبي 
سعار لأل  إحصاءات األرقام القياسية-04
 املدىاملؤشرات قصيرة و 

شهري، ابتداء  من  سعار املستهلك أل  الرقم القياس يمسح 
 م2023

 ربع سنوي  سعار املنتجين أل  الرقم القياس يمسح  
 ربع سنوي  مسح الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي 

املسح املشترك لالستهالك النهائي للطاقة  إحصاءات البيئة-14 ،إحصاءات الطاقة-06
 بالتناوب بين القطاعات ،واملياه والنفايات

 سنوي 

ا إحصاءات السياحة-07 ا تحدد تحدد الحق   الحق 
ا إحصاءات األمن الغذائي-08 ا تحدد الحق   تحدد الحق 
ا التعداد التسجيلي املوحد -09 ا تحدد الحق   تحدد الحق 
 ربع سنوي  لقوى العاملة امسح  إحصاءات العمل-10
ابتداء  سنوات،  خمس مسح دخل وإنفاق األسرة  األسرة قانفدخل وإات ءإحصا-11

 م2023من 
ا إحصاءات الصحة-12 ا تحدد الحق   تحدد الحق 
ا إحصاءات التعليم-13 ا تحدد الحق   تحدد الحق 
اإلحصاءات املتعلقة بمؤشرات أهداف  -15

، والتنمية البشرية، وتقدم التنمية املستدامة
 املجتمعات

ا ا تحدد الحق   تحدد الحق 

تنفيذ قرارات  بمتابعةصلة الحصاءات ذات اإل -16
)بما فيها  أرض الواقععلى العمل الخليجي املشترك 

 السياسات واالستراتيجيات الخليجية(

املسح اإلحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات 
)يتم  على أرض الواقعالعمل الخليجي املشترك 

تنفيذ املسح من قبل املركز اإلحصائي 
 الخليجي، بالتعاون مع الدول األعضاء(

 سنوي 


