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)محمد هاشم( د.عبداهلل سهر والزميل فيصل القناعي خالل املؤمتر 

رندى مرعي 

انتقد مدير اإلدارة املركزية 
لإلحص����اء د.عبداهلل س����هر 
وج����ود 3 جه����ات حكومية 
تعلن أعداد سكانية متفاوتة 
وتتشبث برأيها دون العودة 
الى االدارة املركزية لإلحصاء، 
االمر الذي يحتاج الى تطبيق 
قانون اإلحصاء، مشيرا إلى أنه 
ال يطبق بالكامل في الكويت، 
كما شدد على ضرورة اخضاع 
جميع األقسام اإلحصائية في 
الوزارات الى اإلشراف الفني 
املباشر إلدارة اإلحصاء وهذا ما 

تسعى االدارة الى حتقيقه. 
ج����اء ذلك خ����ال مؤمتر 
صحاف����ي صب����اح أمس في 
جمعية الصحافيني لإلعان 
عن إطاق التقري����ر الثاني 
لإلدارة حتت عنوان »إحصاؤنا 
تنمية.. مستمرون بالعطاء« 
والذي يضم إجنازات االدارة 
من يونيو 2012 إلى ديسمبر 
2013 لعرض إجنازات االدارة 
وأبرز التحديات التي تواجه 

اإلحصاء. 
واضاف س����هر أنه بعدما 
اس����تطاعت االدارة املركزية 
لإلحص����اء االنفص����ال عن 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية ابتداء من 
2013/4/1 في ظل قلة املوارد 
املالي����ة والبش����رية ونقص 
اخلبرات بذلت االدارة جهدا 
مضاعفا في سبيل استقرار 
عملي����ة االنفص����ال وضمان 

سامتها. 
وقال إن االدارة متكنت من 
حتسني وتطوير أداءها الفني 
بسد الفجوات بني النشرات 
اإلحصائية للفترة قبل عام 
2010 وتفعي����ل دور االدارة 
املركزي����ة لإلحص����اء محليا 

ودوليا وإقليميا. 
وعن أبرز ما يواجه االدارة 
املركزية لإلحصاء، قال سهر، 
هو تفعي����ل القانون رقم 27 
لس����نة 1963 الذي ينص في 
مادت����ه االولى على ان تكون 
»اإلحصاء« املرجع االحصائي 
الوحيد ف����ي الدول����ة وهذا 

يتطلب حتقيق االستقالية 
الكاملة لإلدارة من النواحي 
اإلدارية واملالية والفنية حتت 
إشراف مجلس إدارة مستقل 

ومحايد. 
وأضاف أن االدارة تواجه 
القلة العددية للعاملني مقابل 
كم أعمال ومسؤوليات كبيرة 
ومتعددة، حيث أشار تقرير 
البن����ك الدولي الى أن اإلدارة 
املركزي����ة لإلحصاء تتطلب 
عددا يتراوح بني 450 إلى 550 
موظفا عاما في االدارة. مشددا 
على ض����رورة دعم وتزويد 
االدارة بخريجني جدد من حملة 
املاجستير والدكتوراه ملواجهة 
األعباء احلالية واملستقبلية. 
ولفت الى أنه على الرغم 
من التحديات اجلمة واجلسيمة 
الت����ي واجه����ت االدارة كان 
لزاما اإلش����ادة بروح الفريق 
التي سادت العمل في أروقة 
االدارة حتى حتقق هذا اإلجناز 
امللموس، واع����دا مبواصلة 
اجله����ود من اج����ل حتقيق 
الريادة للكوي����ت في املجال 

االحصائي. 
واستعرض سهر تفاصيل 
التقرير ال����ذي يتألف من 9 
فصول تتن����اول كل ما قامت 
به االدارة من إجنازات وأعمال 
تطويرية وجلان استشارية 
ومشاركتها في برنامج عمل 
احلكومة في إع����داد اخلطة 
اخلمس����ية املتوسطة األجل 
والتعاون والتنس����يق على 
املس����توى احمللي واإلقليمي 
والدولي وآخرها التحديات 

التي تواجه االدارة. 
وأكد سهر اعتماد االدارة 
مبدأ الش����فافية ف����ي كل ما 
تقوم ب����ه من اعمال وتقارير 
ودراسات في مختلف املجاالت، 
معلنا ان االدارة تقوم بإعداد 
إحصائيات ونش����رات غير 
تقليدية في الفترات القادمة 
ومنها دراسة حول األسماك 
ف����ي الكويت، حيث س����يتم 
إصدار احصائية شاملة عنها 
تضم جميع انواع األسماك في 
الكويت، الفتا إلى االنتهاء من 
اعمال دراس����ة عن املؤشرات 
القيادية للتنمية. كما مت توفير 
كل الصور الضوئية للكويت 
والتي تراوحت تكلفتها من 80 
الى 100 الف دينار ومت تقدميها 
الى اللجنة العليا التي تضم 13 
جهة حكومية لاستفادة منها 
وبذلك تكون االدارة قد ساهمت 
بإيجابية في ترشيد اإلنفاق 

على هذه املرئيات. 
واس����تعرض التحديات 
التي تواجه االدارة ومنها على 
املستوى املؤسسي، الفتا الى 
إن التحدي األكبر الذي يواجه 
اإلدارة املركزية لإلحصاء هو 
تفعيل القانون رقم 27 لسنة 
1963، وتوفير مكان مناسب لها 
بحيث يفي باملتطلبات البشرية 
والفنية، وتفعيل استراتيجية 
التحديث املؤسسي التي مت 
االنته����اء منها من خال أخذ 
املوافقات الازمة عليها، ابتداء 
من موافق����ة مجلس اخلدمة 
املدني����ة على الهيكل املقترح 

اجلديد لهذه االستراتيجية.
اما التحديات على املستوى 
الفني، فقال س����هر ان أبرزها 
يتمثل في نقص عدد اخلبراء 
واالستشاريني الازمني للقيام 
بأعم����ال اإلدارة، ومحدودية 
مقاع����د التدري����ب اخلارجي 
لتنمية قدرات موظفي االدارة، 
وتطوير بيئة العمل املساندة، 
وخاص����ة في مج����االت نظم 
املعلومات والعاقات العامة 
واخلدم����ات، وتقدير جدول 
املدخ����ات واملخرجات للحد 
الثال����ث والراب����ع واخلامس 

والسادس والسابع.

خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن إطالق التقرير الثاني لإلدارة

سهر: ضرورة إخضاع جميع األقسام اإلحصائية 
بالوزارات لإلشراف املباشر إلدارة اإلحصاء

اإلدارة تعتمد 
مبدأ الشفافية 

في كل ما تقوم 
به من أعمال 

وتقارير ودراسات 
في مختلف 

املجاالت

أبرز ما يواجه 
اإلدارة املركزية 

لإلحصاء هو تفعيل 
القانون رقم 27 

لسنة 1963


