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استراتيجية اإلدارة المركزية لإلحصاء
رؤيتنا
بـنــــاء نـظــام إحـصــائــي وطـنـــي متكــامــل يلـبـــي بـفـعــالـيــة احتـيــاجـــات مـستـخـــدمـــــي البـيـــــانــــات
ويـضـمــن تـمـيــز اإلدارة الـمــركـــزيــة لإلحـصـــاء كـجـهــاز وطـنــي يـعـمــل وفـــق المـعــاييــر العـالـمـيــة.
رسالتنا
توفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطط
ومتخذي القرار ،بالشراكة مع جميع األطراف ذات الصلة ،وذلك من خالل استخدام نظم عالمية متطورة وبناء قوة
عمل محترفة.
أهدافنا
 .1تقوية وتدعيم النظام اإلحصائي في الكويت من خالل رفع مستوى الوعي العام وتوفير اإلحصاءات طبقا للمعايير
الدولية.
 .2تحسين البنية التحتية التقنية وهندسة البيانات.

 .3ضمان التغطية الفعالة للوظائف اإلدارية ،واالحتفاظ بقوة عاملة رفيعة المستوى ومحفزة بالشكل المطلوب.
 .4رفع مستوى العالقات والشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية.
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ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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نبذة تاريخية عن نشر البيانات اإلحصائية بدولة الكويت
• ابتداء من عام  ،2002تم تطوير سياسة نشر وتبادل البيانات والمعلومات عبر
الوسائط اآللية واإللكترونيـة (النشر اإللكتروني) وعبر الشبكة العالمية
للمعلومات.
• أضيف إلى الوسائل التقليدية استخدام الوسائط اآللية واإللكترونية كأدوات
رئيسية في نشر البيانات اإلحصائية حيث تم:
– تحويل العديد من النشرات إلى أقراص مدمجة.
– وضع اآلليات التنفيذية المطلوبة إلجراءات النشر عن طريق الصفحة اإللكترونية لوزارة
التخطيط في ذلك الوقت .

• تعد دولة الكويت من أوائل الدول التي تم اختيارها من قبل صندوق النقد الدولي
لتطبق معايير النظام العام لنشر البيانات الذي يتبناه صندوق النقد الدولي
”( ،“General Data Dissemination System (GDDSمما يعد سبقا
لها على المستوى اإلقليمي والعربي”*.
• وقد تم تطوير الممارسات اإلحصائية لتتوافق مع متطلبات  GDDSوالذي
 5يهدف إلى تحقيق جودة البيانات وشفافيتها وتوقيتها وحداثتها.

اإلطار العام لنشر اإلحصاءات الرسمية بدولة الكويت
خصائص البيانات
Data Characteristics

جودة البيانات
Data Quality

اإلطار العام لنشر
البيانات والمتوافق مع
GDDS

الوصول للبيانات
Data Access
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سالمة البيانات
Data Integrity

توجه دولة الكويت بخصوص جمع ونشر البيانات
• أبدت دولة الكويت توجهها في كلمتها أمام اللجنة
االقتصادية في الدورة الـ  69للجمعية العامة لألمم
المتحدة ،والتي عقدت في شهر اكتوبر الماضي بمقر
األمم المتحدة بنيويورك.
• وهو التركيز على تطوير نظم اإلحصاءات الوطنية
وأدوات جمع وإتاحة البيانات والمعلومات لخلق
مؤشرات وأجهزة قياس وطنية ملموسة وفعالة
لرصد وتقييم التقدم المحرز لألهداف اإلنمائية.
• وذلك لتنفيذ ودعم خطط وضع إطار إنمائي جديد لما
بعد عام  2015يعقب األهداف اإلنمائية لأللفية.
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الطرق غير التقليدية في جمع اإلحصاءات بالكويت
المسح اإللكتروني
E-census
استخدم في تعداد
السكان والمساكن
2011

Call center
استخدم في التعداد
ومسح الدخل
واالنفاق األسري
والقوي العاملة

الربط اآللي مع قواعد
بيانات الجهات ذات
الصلة.
استخدم في نظام
معلومات سوق العمل
وكذلك الجمارك
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الطرق غير
التقليدية في
جمع البيانات

تكنولوجيا التابلت
استخدم في مسح
القوى العاملة
2014

التجربة
االسترشادية
للتعداد التسجيلي
2010

وسائل نشر البيانات واإلحصاءات بدولة الكويت
النشر التقليدي

النشر اإللكتروني

استخدام البيانات
الضخمة

التقارير اإلحصائية

موقع اإلدارة على اإلنترنت
http://www.csb.gov.kw

صور الستااليت -GIS-
http://gis.csb.gov.kw

النشرات اإلحصائية
الكتيبات
المطويات
الملخصات التنفيذية
ورش العمل والمؤتمرات

االجتماعات والمحاضرات والندوات
التقارير والمقابالت والتصريحات
الصحفية
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األقراص المدمجة
CD
شاشات العرض
LED & LCD

تطبيقات الهواتف المحمولة  -مشروع
) (Mobile GIS
موقع اإلدارة على توتير
https://twitter.com/CSBkw
موقع اإلدارة على فيسبوك
https://www.facebook.com/pages/KuwaitCentral-Statistical-Bureau/581402578552972

األطلس
وسائل وبرامج عرض متنوعة
PDF, Excel, Word, Graphics,
Images, Video

موقع اإلدارة على االنستجرام
https://instagram.com/csbkw
يوتيوب

www.youtube.com

أهداف نشر اإلحصاءات باإلدارة المركزية لإلحصاء
• إتاحة اإلحصاءات ألكبر عدد ممكن من المستخدمين سواء
أفراد أو مؤسسات عبر وسائل تقليدية مثل النشرات
والتقارير اإلحصائية ،والوسائل الحديثة للنشر اإللكتروني
مثل اإلنترنت واألقراص المدمجة ووسائل التواصل
االجتماعي ،وغيرها .شريطة أن تكون وسائل النشر ذات
خصائص منها:
– نشر البيانات بجودة ودقة عالية وفقا للمعاير الدولية.
– سهولة االستخدام وعرض البيانات.
– اتاحة البيانات في الوقت المناسب.
– تنوع طرق عرض البيانات مثل استخدام
الجداول والرسومات واأللوان والصور والفيديوهات.
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تطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
المبدأ األول :التناسب
والتجرد والمساواة في
الحصول على
اإلحصاءات الرسمية
المبدأ الثاني :المعايير
واألخالقيّات المهنية
المبدأ الرابع :منع
االستعمال غير السليم
لإلحصاءات الرسمية

المبدأ السابع :التشريع
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المبدأ الثالث :المسؤوليّة
والشفافيّة

المبدأ الخامس :مصادر
اإلحصاءات الرسمية

المبدأ الثامن :التنسيق

المبدأ السادس:
السرية(الخصوصية)

المبدأ التاسع :المعايير
الدولية

المبدأ العاشر :التعاون
الدولي

تحديات جمع ونشر اإلحصاءات الرسمية
•
•
•
•
•
•
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االحتياج المستمر لمراجعة منهجيات ووسائل جمع ونشر البيانات
لتواكب ثورة البيانات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
قلة الوعي اإلحصائي لدى المجتمعات بأهمية اإلحصاءات ودورها.
تطوير وسائل النشر بما يتالءم مع فئات المستفيدين من خالل تعزيز
العالقة مع المستفيدين وتحديد فئاتهم لتسهيل عملية نشر وإتاحة
البيانات لهم.
ضعف التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات
المجتمع المدني.
قلة التعاون الثنائي بين األجهزة اإلحصائية لدول منظمة التعاون
اإلسالمي لنقل الخبرات وزيادة التعاون المشترك.
عدم وجود آليات واضحة لقياس فاعلية وسائل جمع ونشر اإلحصاءات
ومدي نجاحها.

رؤيتا المستقبلية لتطوير جمع ونشر اإلحصاءات الرسمية
•
•
•
•

•
•
•
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تطوير منهجيات ووسائل جمع ونشر اإلحصاءات الرسمية لتواكب ثورة
البيانات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تعزيز الوعي اإلحصائي لدى المجتمعات بأهمية اإلحصاءات ودورها الهام في
كافة المجاالت.
تطوير وسائل النشر بما يتالءم مع فئات المستفيدين من خالل تعزيز العالقة
مع المستفيدين وتحديد فئاتهم لتسهيل عملية نشر وإتاحة البيانات لهم.
تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات
المجتمع المدني من أجل تدعيم نشر وجمع البيانات.
تعزيز التعاون المشترك بين األجهزة اإلحصائية لدول منظمة التعاون
اإلسالمي والمنظمات لنقل واالستفادة من الخبرات الموجودة.
أهمية وجود وحدات متخصصة تعني بشئون قياس فعالية ونجاح وسائل جمع
ونشر اإلحصاءات بدول منظمة التعاون اإلسالمي.
االلتزام بتطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

شكرا لحسن استماعكم

