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مت تكليف نائب املدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداهلل النومس 
مبنصب املدير العام حلني البت في استقالة املدير 
العام للمؤسسة صبحي املال.
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محليات

د. عبداهلل سهر

واإلحصــاءات التي تغطي كافة 
أوجه النشاط املجتمعي والتي 
تستدعي بالضرورة وجود جهاز 
إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه 
املتطلبات. وقال سهر ان اإلدارة 
املركزيــة لالحصاء في الكويت 
كانت من أوائل املؤسسات التي 
واكبــت إنشــاء الدولة عشــية 
االستقالل في مطلع الستينيات 
إذ صــدر القانــون رقــم 27 في 
اخلامــس مــن ديســمبر 1963 
بإنشاء اإلدارة املركزية لالحصاء 
وإحلاقها مبجلس التخطيط وأن 
تكون املرجع اإلحصائي الوحيد 
في الدولــة. واضاف ان اجلهاز 
يضطلع مبهمة أساســية وهي 
بناء البنية التحتية اإلحصائية 
فــي الكويــت وذلــك بتوفيــر 
مؤشــرات توضــح التركيبــة 
الهيكليــة لالقتصــاد الوطنــي 
مبختلــف جوانبها األساســية 
والفرعية ومعرفة مدى مساهمة 
األنشطة االقتصادية في التدفقات 
السلعية واخلدمية اضافة الى 
دراســة الظواهــر االقتصادية 

واالجتماعية.
وقال سهر ان اإلدارة املركزية 
لالحصاء تتعاون مع كافة األقسام 
والوحدات اإلحصائية األخرى 
التي توفر بيانات مصدرية عن 
بعــض األنشــطة االقتصاديــة 
والدميوغرافيــة واالجتماعية، 
مشيرا الى سعي اإلدارة املستمر 
لوضع آليات للتشاور والتنسيق 
مع كافة األطراف ذات املصلحة 

في النظام اإلحصائي الوطني.
واضاف ان مواجهة حتديات 
التنمية في الكويت تتطلب وجود 
قواعد للبيانات واملؤشرات تتمتع 
باحلداثة واجلودة ولهذا السبب 
اعدت اإلدارة املركزية لالحصاء 

خالل مؤمتر الكويت للعلوم اإلحصائية

سهر: أجهزة اإلحصاء الرسمية متارس 
دوراً محورياً في مختلف مجاالت التنمية

منذ سنتني خطوطا استراتيجية 
ملواجهــة تلــك التحديات حيث 
يتــم التعامل معها وفقا لســلم 
أولويات حســب االهمية.وعدد 
ســهر اجنازات االدارة املركزية 
لالحصاء املتمثلة باجناز مشروع 
التعــداد العــام واجنــاز بعض 
املســوح امليدانية ذات االهمية 
الكبرى، اضافة الى التعاون مع 
البنك الدولي في إجناز مشروعني 
مهمني متثل املشروع االول بتقييم 
املنتجــات اإلحصائية في حني 
متثل املشروع الثاني الذي سيتم 
االنتهاء منــه واإلعالن عنه في 
شهر نوفمبر القادم في تطوير 
نظام سوق العمل.وعن اجنازات 
االدارة ايضا كشف عن تطوير 
نظــام املعلومــات اجلغرافيــة 
لالحصاءات السكانية واعالنه 
قبل نهاية العام احلالي، كما سيتم 
عمل أطلس خاص لالحصاءات 
االجتماعية والسكانية للكويت 

وهو العمل األول من نوعه.
 رندى مرعي ٭

أكــد مديــر االدارة املركزية 
لالحصاء د.عبداهلل سهر الدور 
احملــوري الجهــزة االحصــاء 
املركزية الرســمية في التنمية 
بجميع مجاالتهــا خصوصا ان 
هــذه االجهزة مفوضة بشــكل 
كامل جلمع ومعاجلة البيانات 
وتقدميها لصنــاع القرار. وقال 
سهر في كلمته االفتتاحية مبؤمتر 
الكويــت للعلــوم االحصائيــة 
الــذي انطلــق امــس ان اجلهاز 
االحصائــي مســؤول عن رصد 
الظواهر االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والصحية والبيئية 
وحتويلهــا الى صــورة رقمية 
لفائدة صناع السياسات. وأضاف 
ان دور االحصاء ال يقتصر على 
انتاج ونشــر البيانات فحسب 
بل يتعــداه ليشــمل تســويق 
البيانات واملعلومات ألصحاب 
املصلحــة مــن املســتخدمني، 
مشيرا الى ان تسويق البيانات 
االحصائيــة من شــأنه تقوية 
ومتتني العالقــة التفاعلية بني 
منتجي البيانات واملستفيدين 
منها. وأكد سهر أهمية االحصاء 
فــي العمليــة التنمويــة كــون 
العمل االحصائــي والتعدادات 
السكانية واملسوح االقتصادية 
واالجتماعيــة املتخصصة تعد 
من الروافد األساســية لتوفير 
املؤشرات والبيانات الرقمية التي 
يعتمد عليها في اتخاذ القرارات 
التخطيطية ووضع السياسات 

االقتصادية واالجتماعية.
واعتبر هــذا املؤمتر فرصة 
جيدة ومنبرا مهما لتبادل اآلراء 
حــول العالقــة بــني اإلحصــاء 
والتنميــة حيث تتطلب عملية 
التخطيط التنمــوي كما كبيرا 
واملؤشــرات  البيانــات  مــن 

اياد احلمود يتسلم وثيقة املبادرة من املتطوعني فيها

احلمود: »املهندسني« 
تدعم مبادرة »الكويت 

عاصمة النفط في العالم«

أثنى رئيس جمعية املهندسني م.اياد احلمود 
على اجلهود التي يبذلها فريق العمل التطوعي 
ملبادرة »الكويــت عاصمة النفط في العالم«، 
التي أطلقها م.أحمد العربيد، الفتا الى أهمية 
مباركة ودعم هــذه املبادرة لتحقيق االهداف 
املرجــوة منهــا لتقدم اضافــة حقيقية عالية 

لالقتصاد الوطني. 
جاء ذلك خالل اســتقبال احلمود لعدد من 
ممثلي فريق العمل التطوعي ضم د.وليد البزاز 
واالعالمي عبداهلل اخلالدي وم.هنادي احلاي 
اول من امس في مقر اجلمعية، حيث قدما له 
وثيقة املبادرة. وقد ثمن احلمود اجلهود التي 
يقومون بها لتحقيق االستفادة القصوى من 
الثروة النفطية التي حبا بها املولى عز وجل 
الكويت، مشيرا الى ان اجلمعية دأبت على دعم 
كل املبادرات الهندسية املنتجة واملساهمة في 

حتقيق التنمية التي تنشدها الكويت. 
وأكد احلمود ضرورة فتح املزيد من قنوات 
التواصل بني القائمني على املبادرات ومؤسسات 
املجتمع املدنــي والعمل معا من اجل أن ترى 
هذه املبــادرة النور، مشــددا على ان جمعية 
املهندســني تضم نفسها الى العاملني في هذه 
املبادرة خللق شــراكات مجتمعية تدعم هذه 
املبــادرة وفقا لرؤيتها في خلق اقتصاد قوي 
ومتني واســتقرار أمني يســتند إلى مقومات 

راسخة. 
وقــال ان اجلمعية لطاملــا اهتمت بتطوير 
الصناعات النفطية التي تعتبر املورد الرئيسي 
لالقتصــاد الوطنــي، الفتا الــى جهود مميزة 
يقــوم بها الزمالء األعضاء فــي اجلمعية من 
خالل مواقع عملهم بالشركات النفطية التابعة 
ملؤسسة البترول وغيرها من الشركات العاملية.

التنفيــذي ناقــش موضــوع 
جلنة الكودات العربية املوحدة 
للبنــاء، واعتمــد توصيــات 
اجتماعــات اللجنــة املوحــدة 
للبناء وتفعيل هــذه الكودات 
ووضع آلية تنفيذية ملتابعة هذه 
الكودات باعتبارها من اولويات 
الدول العربية واخلليجية في 
مجــال االســكان باالضافة الى 
مناقشــة موضوع سد الفجوة 
بــني االحتياجــات االســكانية 
والعــرض املتــاح من الســكن 
حيث متت دعوة الدول العربية 
الدراســتني االولى  الى تعميم 
حول مفهوم السكن العشوائي 
والثانيــة املســاكن اخلاليــة 
وعالقاتها باحلاجة الســكانية 
بالوطن العربية واملعتمدة من 
قبل املجلس، علــى اجلامعات 
واملراكــز البحثية لالســتفادة 
منها واالسترشــاد بها وكذلك 
موافاة االمانة العامة بتجارب 
الــدول العربية حول اســلوب 
الســكنات  وصيانــة  ادارة 
املشــتركة، ومناقشة موضوع 
جائزة مجلس وزراء االسكان 
والتعمير العرب حيث مت اختيار 
موضوع السكن امليسر جلائزة 

العام 2014. 
 واوضح االذينة ان الكويت 
لديهــا فلســفة فــي موضــوع 

األذينة: »تنفيذي وزراء التعمير العرب«
ناقش سد الفجوة بني العرض والطلب في السكن

توفير الســكن سواء من خالل 
انشاء املدن السكانية او سكن 
الضواحي من خالل املؤسســة 
الســكانية،  العامــة للرعايــة 
موضحــا ان هنــاك اجتاهــا 
جديــدا وسياســة جديــدة في 
مجال الســكن تتبعها الكويت 
من خالل دراسات سيتم االعالن 
عنها قريبا في عملية ادارة املدن 

السكنية اجلديدة. 
 واكد ان توفير السكن هو 
مطلب تسعى كل الدول العربية 
لتوفيره ملواطنيها باعتباره من 
احملــاور التي تهتم بهــا القمم 
العربيــة وفقــا  االقتصاديــة 

امكانيات كل دولة. 
 واضاف ان املكتب التنفيذي 
تابع تنفيذ قرارات القمم العربية 
التنمويــة واالجتماعيــة فيما 
يخص االســكان خاصــة التي 
عقدت بالكويت عام 2009 حيث 
متت دعوة الدول العربية التي لم 
تواف بعد االمانة العامة بسرعة 
موافاتها باالجــراءات املتخذة 
بشــأن تنفيذ فقرات البرنامج 
التنفيــذي ملتابعــة تنفيــذ تد 
كليفات القمة العربية التنموية 
التي عقدت بالكويت 2009 فيما 
يخص مجال االسكان، كما متت 
مناقشة التعاون مع برنامج االمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية، 
وكذلــك التعــاون العربــي مع 
التجمعات االقليمية والدول في 
مجال االسكان والتعمير حيث 
مت االتفاق على ان تعرض على 
القمة العربية االفريقية املقبلة 
فــي الكويت في نوفمبر املقبل 
وضع آليــة للتعــاون العربي 
االفريقي حلل مشكالت السكن 
وذلك على غرار اآللية املتبعة 
بني اجلانبني العربي والتركي 
فــي مجــال الســكن والتنمية 

العمرانية.
القاهرة - هناء السيد ٭

بــدأت مبقر االمانــة العامة 
جلامعــة الــدول العربية امس 
اجتماعات الدورة الـ 77 للمكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء االسكان 
والتعمير العرب برئاسة وزير 
الســعودي شويش  االســكان 
الضويخي.  وتشارك الكويت 
في االجتماعات بوفد يترأســه 
وزير الدولة لشــؤون االسكان 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ويناقــش  األذينــة.   ســالم 
االجتماع عددا من املوضوعات 
منها تصميم قاعــدة البيانات 
واملعلومــات لتفعيــل أهــداف 
مجلس وزراء االسكان والتعمير 
العرب والتعــاون مع برنامج 
املتحــدة للمســتوطنات  االمم 
البشرية والتعاون العربي مع 
التجمعــات االقليميــة والدول 
فــي مجال االســكان والتعمير 
واالستراتيجية العربية للتنمية 
احلضرية املستدامة واالسكان.
 مــن جانبــه، قــال الوزير 
املكتــب  م.ســالم االذينــة إن 

الوزير م. سالم االذينة خالل االجتماع


