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ــــاتالبـيـــــانمـستـخـــدمـــــياحتـيــاجـــاتبـفـعــالـيــةيلـبـــيمتكــامــلوطـنـــيإحـصــائــينـظــامبـنــــاء

.العـالـمـيــةالمـعــاييــروفـــقيـعـمــلوطـنــيكـجـهــازلإلحـصـــاءالـمــركـــزيــةاإلدارةتـمـيــزويـضـمــن

رؤيتنا

والتخططنميةالتدعمبهدفالمستفيدينلجميعالمناسبوقتهافيالدقيقةاإلحصائيةوالمعلوماتالبياناتتوفير

قوةوبناءمتطورةعالميةنظماستخدامخاللمنوذلكالصلة،ذاتاألطرافجميعمعبالشراكةالقرار،ومتخذي

.محترفةعمل

رسالتنا

عاييرللمطبقااإلحصاءاتوتوفيرالعامالوعيمستوىرفعخاللمنالكويتفياإلحصائيالنظاموتدعيمتقوية1.

.الدولية

.البياناتوهندسةالتقنيةالتحتيةالبنيةتحسين2.

.المطلوببالشكلومحفزةالمستوىرفيعةعاملةبقوةواالحتفاظاإلدارية،للوظائفالفعالةالتغطيةضمان3.

.والدوليةواإلقليميةالوطنيةوالشراكاتالعالقاتمستوىرفع4.

أهدافنا



ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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بدولة الكويت اإلحصائيةالبيانات تاريخية عن نشر نبذة 

برعوالمعلوماتالبياناتوتبادلنشرسياسةتطويرتم،2002عاممنابتداء•

ةالعالميالشبكةوعبر(اإللكترونينشرال)واإللكترونيـةاآلليةالوسائط

.للمعلومات

أدواتكواإللكترونيةاآلليةالوسائطاستخدامالتقليديةالوسائلإلىأضيف•

:تمحيثاإلحصائيةالبياناتنشرفيرئيسية

.مدمجةأقراصإلىالنشراتمنالعديدتحويل–

وزارةلاإللكترونيةالصفحةطريقعنالنشرإلجراءاتالمطلوبةالتنفيذيةاآللياتوضع–

.الوقتذلكفيالتخطيط

دوليالالنقدصندوققبلمناختيارهاتمالتيالدولأوائلمنالكويتدولةتعد•

الدوليالنقدصندوقيتبناهالذيالبياناتلنشرالعامالنظاممعاييرلتطبق

“General Data Dissemination System (GDDS(”،سبقا  يعدمما

.”*والعربياإلقليميالمستوىعلىلها

والذيGDDSمتطلباتمعلتتوافقاإلحصائيةالممارساتتطويرتموقد•

.وحداثتهاوتوقيتهاوشفافيتهاالبياناتجودةتحقيقإلىيهدف 5



تاإلطار العام لنشر اإلحصاءات الرسمية بدولة الكوي

جودة البيانات

Data Quality

خصائص البيانات

Data Characteristics

سالمة البيانات

Data Integrity

الوصول للبيانات

Data Access

اإلطار العام لنشر 
البيانات والمتوافق مع 

GDDS
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توجه دولة الكويت بخصوص جمع ونشر البيانات

اللجنةأمامكلمتهافيتوجههاالكويتدولةأبدت•

لألممالعامةللجمعية69الـالدورةفياالقتصادية

مقربالماضياكتوبرشهرفيعقدتوالتيالمتحدة،

.بنيويوركالمتحدةاألمم

ةالوطنياإلحصاءاتنظمتطويرعلىالتركيزوهو•

لخلقوالمعلوماتالبياناتإتاحةوجمعوأدوات

وفعالةملموسةوطنيةقياسوأجهزةمؤشرات

.اإلنمائيةلألهدافالمحرزالتقدموتقييملرصد

مالجديدإنمائيإطاروضعخططودعملتنفيذوذلك•

.لأللفيةاإلنمائيةاألهدافيعقب2015عامبعد
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ويتبالكاإلحصاءاتالطرق غير التقليدية في جمع 

الطرق غير 
التقليدية في 
جمع البيانات

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

التجربة 
االسترشادية

للتعداد التسجيلي 
2010

التابلتتكنولوجيا 

استخدم في مسح 
القوى العاملة 

2014
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وسائل نشر البيانات واإلحصاءات بدولة الكويت
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استخدام البيانات 
الضخمة

-GIS- صور الستااليت

http://gis.csb.gov.kw

مشروع-تطبيقات الهواتف المحمولة 
(Mobile GIS )

موقع اإلدارة على توتير 

https://twitter.com/CSBkw

موقع اإلدارة على فيسبوك

https://www.facebook.com/pages/Kuwait-
Central-Statistical-Bureau/581402578552972

االنستجرامموقع اإلدارة على 

https://instagram.com/csbkw

يوتيوب

www.youtube.com

اإللكترونيالنشر

موقع اإلدارة على اإلنترنت

http://www.csb.gov.kw

األقراص المدمجة

CD

شاشات العرض

LED & LCD

األطلس

متنوعةوسائل وبرامج عرض

PDF, Excel, Word, Graphics, 
Images, Video 

النشر التقليدي

التقارير اإلحصائية

النشرات اإلحصائية

الكتيبات

المطويات

الملخصات التنفيذية

ورش العمل والمؤتمرات 

الجتماعات والمحاضرات والندواتا

التقارير والمقابالت والتصريحات  
الصحفية



المركزية لإلحصاءاإلحصاءات باإلدارة أهداف نشر 

سواءالمستخدمينمنممكنعددألكبراإلحصاءاتإتاحة•
النشراتمثلتقليديةوسائلعبرمؤسساتأوأفراد

ترونياإللكللنشرالحديثةوالوسائلاإلحصائية،والتقارير
التواصلووسائلالمدمجةواألقراصاإلنترنتمثل

ذاتالنشروسائلتكونأنشريطة.وغيرهااالجتماعي،
:منهاخصائص

.الدوليةللمعايروفقاعاليةودقةجودةبالبياناتنشر–

.البياناتوعرضاالستخدامسهولة–

.المناسبالوقتفيالبياناتاتاحة–

استخداممثلالبياناتعرضطرقتنوع–

.والفيديوهاتوالصورواأللوانالرسوماتوالجداول
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ةتطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمي
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قالتنسي: المبدأ الثامن

يّة المسؤول: المبدأ الثالث

والشفافيّة

ر المعايي: المبدأ الثاني

واألخالقيّات المهنية

التناسب : المبدأ األول

والتجرد والمساواة في 

الحصول على 

اإلحصاءات الرسمية

عالتشري: المبدأ السابع

: المبدأ السادس

(الخصوصية)السرية

مصادر : المبدأ الخامس

اإلحصاءات الرسمية

منع : المبدأ الرابع

م االستعمال غير السلي

لإلحصاءات الرسمية

التعاون: المبدأ العاشر

الدولي

ر المعايي: المبدأ التاسع

الدولية



تحديات جمع ونشر اإلحصاءات الرسمية

البياناتونشرجمعووسائلمنهجياتلمراجعةالمستمراالحتياج•
.واالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياالبياناتثورةلتواكب

.ودورهااإلحصاءاتبأهميةالمجتمعاتلدىاإلحصائيالوعيقلة•

تعزيزخاللمنالمستفيدينفئاتمعيتالءمبماالنشروسائلتطوير•
تاحةوإنشرعمليةلتسهيلفئاتهموتحديدالمستفيدينمعالعالقة
.لهمالبيانات

تومنظماوالخاصةالحكوميةوالمؤسساتالجهاتبينالتعاونضعف•
.المدنيالمجتمع

التعاونمنظمةلدولاإلحصائيةاألجهزةبينالثنائيالتعاونقلة•
.المشتركالتعاونوزيادةالخبراتلنقلاإلسالمي

اتاإلحصاءونشرجمعوسائلفاعليةلقياسواضحةآلياتوجودعدم•
.نجاحهاومدي
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لرسميةاإلحصاءات اونشر لتطوير جمع رؤيتا المستقبلية 

ثورةلتواكبالرسميةاإلحصاءاتونشرجمعووسائلمنهجياتتطوير•

.واالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياالبيانات

يفالهامودورهااإلحصاءاتبأهميةالمجتمعاتلدىاإلحصائيالوعيتعزيز•

.المجاالتكافة

العالقةزتعزيخاللمنالمستفيدينفئاتمعيتالءمبماالنشروسائلتطوير•

.لهمتالبياناوإتاحةنشرعمليةلتسهيلفئاتهموتحديدالمستفيدينمع

ومنظماتوالخاصةالحكوميةوالمؤسساتالجهاتكافةجهودتضافر•

.البياناتوجمعنشرتدعيمأجلمنالمدنيالمجتمع

التعاونمنظمةلدولاإلحصائيةاألجهزةبينالمشتركالتعاونتعزيز•

.الموجودةالخبراتمنواالستفادةلنقلوالمنظماتاإلسالمي

جمعلوسائونجاحفعاليةقياسبشئونتعنيمتخصصةوحداتوجودأهمية•

.اإلسالميالتعاونمنظمةبدولاإلحصاءاتونشر

.الرسميةلإلحصاءاتاألساسيةالمبادئبتطبيقااللتزام•
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شكرا لحسن استماعكم

المركزية لإلحصاءاإلدارة 

دولة الكويت


