
 
 

 

 استمارة التقديم –دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 

 (البيانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشراك المواطنين، االبتكار في القطاع العام)

 

( OECD)  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةو( اإلسكوا) آسيا  ياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب قومت

الدراسة تتضمن . للحكومة المفتوحة في المنطقة العربية  االجتماعيواالقتصادي دراسة حول التأثير بإعداد 

والتنمية واإلسكوا  االقتصادي ألدبيات والدراسات والتقارير السابقة التي أعدتها منظمة التعاون لمراجعة 

من الدول العربية ومن  المثلى حالة والممارسات الفي هذا المجال، وتأخذ باالعتبار دراسات ومنظمات أخرى 

حالة  التقديم الحالة إلى جمع دراسات استمارة هدف ت. والتنميةاالقتصادي منظمة التعاون األعضاء في دول ال

الحكومية في المنطقة العربية من أجل إعداد والمؤسسات  من الهيئات  المثلى  الممارسات  على  تعرف  الملهمة وال

على بوابة اإلسكوا للحكومة  يمكن أن تنشر بعض دراسات الحالة المميزة اإلشارة إلى أن  وتجدر. الدراسة

منظمة التعاون  وكذلك على منصة دراسات حالة الحكومة المفتوحة ل، المفتوحة والتي هي قيد التصميم والتنفيذ 

الذي جتماع المشترك الخالل االمميزة ارب عرض التجست  عالوة على ذلك، . 1( OECD)  االقتصادي والتنمية

لمجموعة العمل حول الحكومة المفتوحة   هذا العام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واإلسكواستعقده 

  . والمبتكرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذه التجارب 

يجري  أو    سابقا    التي تم تطويرهاو  مجال الحكومة المفتوحة،  فيألنشطة  ا  يمكنكم من خالل هذه االستمارة عرض 

الحكومة  مجال الجهات التي تعمل فيتلك  باألخص على أي مستوى من مستويات الحكومة، وتنفيذها حاليا  

معلومات حول األنشطة   يمكن لهذه األنشطة أن تتضمن و  . ، بما في ذلك المستويات المحليةدولةة في الالمفتوح 

، أو  مع أصحاب المصلحة المختلفين مشاركةالالبيانات المفتوحة، أو  الحكومة المفتوحة، : في المجاالت التالية

 . أو االبتكار في القطاع العامأو الشفافية، أو المساءلة،  التعاون، أو إشراك المواطنين،

للعمل على إجراء أو عدة أنشطة مجتمعة  / آلية / عمليةإلى أي  ضمن االستمارة    "تجربة/ قصة/ نشاط"تشير كلمة  

النشاط  يتضمن يمكن أن . سواء على المستوى الوطني أو ما دون الوطني أو المحلي  مفتوحةالحكومة التحقيق 

لمشاركين تقديم  وا للمشاركات يمكن . أو مترابطة من أجل إتمام العمل/ عدة إجراءات متتالية وإجراء واحد أو 

  . الملموس جتماعياالأو  قتصادياال ثرذات األ اختيار األنشطةيفضل يرغبون فيها وألنشطة التي عدد من ا

 . الحقا  لمزيد من المعلومات  المشاركات / المساهمات وقد تتصل بالمشاركين بتحليل واستقوم اإلسك و

يمكن نسخ باللغة اإلنكليزية أو العربية، و MS Word بصيغةستمارة االيرجى ملء للمساهمة بدراسة حالة، 

علما  أن الموعد النهائي الستالم االستمارات ،  محسب رغبتك  للمساهمة بعدة دراسات حالة عدة مرات االستمارة  

السيدة نبال إدلبي، رئيسة قسم االبتكار في وإذا كان لديكم أسئلة فيمكنكم التواصل مع . [15/5/2020]هو 

 
1 https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/ 

https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/
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منظمة وحدة الحكومة المفتوحة في ومع  ] :tdd@un.org-escwa, idlebi@un.orgemail[ اإلسكوا

 .  :opengov@oecd.org[email [: (OECD)ة  التعاون االقتصادي والتنمي

  

mailto:escwa-tdd@un.org
mailto:idlebi@un.org
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 المؤسسةبيانات  .1

 المؤسسة اسم  1.1
 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء

 المؤسسةنوع  1.2
 (، أكاديمياحكومية غير حكومية، دولية)

 حكومية

 
 الدولة 1.3

 دولة الكويت

 
 القطاع الرئيسي  1.4

النقل، الصحة، التعليم، اإلدارة العامة، اإلصالح )

 ( اإلداري، الخ

 اإلدارة العامة 

 

 دراسة الحالة .2

كلما . بضعة أسئلة حول قصتكم أو نشاطكم، ماذا فعلتم، وكيف، ومن استفاد من ذلك تتضمن هذه الفقرة

ذلك كانت أجوبتكم وافية أكثر، كان من السهل على المراجعين والقراء تقدير أهدافكم وإنجازاتكم من 

 . النشاط

 

 العنوان 2.1
 (عنوان النشاط)

 
 اإلحصاء والمعلومات

 لكتروني الموقع اإل 2.2
 (رابط صفحة النشاط إن وجدت)

https://www.csb.gov.kw/ 

 
 سنة تنفيذ النشاط 2.3

 وحتى تاريخه  1963 منذ عام 

  

ضمن أي من العناصر التالية للحكومة  2.4

ما الذي يوصفها  ؟ المؤسسة المفتوحة يقع نشاط

 بشكل أفضل؟ 
 (الرجاء وضع إشارة إلى جانب الخيار)

 Open Data البيانات المفتوحة  ✓

  Participation المشاركة 
  Collaboration التعاون  ✓

  Citizen-engagement إشراك المواطنين 
  Transparency الشفافية  ✓

 Accountabilityالمساءلة  

 
  االبتكار في القطاع العام

Innovation in Public Sector 

https://www.csb.gov.kw/
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 (ملخص بسيط)نبذة مختصرة  2.5

 

وينبغي أن يستخدم لغة واضحة  (. عدة جمل) بشكل بسيط المؤسسة  نشاطيصف الملخص يجب أن 

عدم استخدام مصطلحات اختصاصية   يينبغكما . أخرى  تستطيع جذب القارئ إلكمال قراءة تفاصيل

 . معقدة أو لغات محكية عامية 
 : األسئلة التاليةالنبذة أن تتضمن إجابة على يجب على 

 النشاط؟  وما ه •
 معالجتها؟  جريالمشكلة أو الفرصة التي ت  يه أو ما ؟  لماذا تم القيام به •
 من هم المستفيدون؟  •

 

وذلك  وفير البيانات والمعلومات اإلحصاايية الدييقة ف  ويتاا المنابا  تباالدارة المركزية لإلحصااء    تقوم
و التتارية والزراعية،   االيتصااديةالباكانية واالتتماعية  بتان  اإلحصااءات    باإلحصااءات تعلق  ما يفي
بادف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشاراكة   لتميع المباتييدي  حصااءات الخدمات ، وذلكإو

 .مع تمع األطراف ذات الصلة  وم  خالل ابتخدام نظم عالمية متطورة وبناء يوة عمل محترفة
الى كافة أطياف المتتمع المعنيي    ويتنوع المباتييدو  ما بي  متخذي القرار والباحيي  والطال  وصاوالا 

 بالمتاالت االيتصادية والتتارية والخدمية.

 

 لمحة عامة 2.6

، من خالل  دخال لمحة عامة عن النشاط، سيكون لديكم الفرصة لتقوموا بإيضاح بعض التفاصيلإ يرجى

 : األسئلة التاليةاإلجابة على 

 ما هو النشاط؟  •

 ؟ هي المشكلة أو التحدي الذي عالجه هذا النشاط ما •

 ؟ إلى تحقيقه يسعى الذي  هو الهدف ما  •

هل سيتم إضفاء الطابع المؤسسي في السياق الحالي للنشاط  : المستقبلي، على سبيل المثال وضعال •

 توسيعه؟ يجري  أو 
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، هو القانون الذي ينظم عمل االدارة في شنأن اإلحصناء والتعداد  1963لسننة  27رقم إن قانون   ✓

 .1963المركزية لإلحصاء منذ انشائها في عام 
 
منا إتقوم بجمعهنا من خالل  بيناننات  يحصنننناء  هلإلتوفرهنا االدارة المركزينة  التيإن البيناننات  ✓

سنننوات  10كل   هاتجري التيلسننكان والمسنناكن والمنشنن ت  كما في تعداد االتعدادات السننكانية  

 واالنفناق لمثنل مسننننخ الندخن   دوريتجريهنا اإلدارة بشننننكنل  التيأو من خالل المسننننوح    تقريبنا

إلدارة تجريها ا  والتيمن خالل المسننوح المتخصننصننة   وكذلكاو مسننخ القوى العاملة   األسننري

مثل مسنخ االسنتثمار األجنبي ، أو من  والدولي  الوطنيحسنب الحاجة والمتطلبات على الصنعيد  

الجهات المزودة للبيانات   باقيتحصنل عليها من خالل التعاون مع  التيخالل البيانات السنجلية 

 سالف الذكر. 1963لسنة  27 قانونبدولة الكويت وفقا ألحكام 
 

نشننر الثقافة والبيانات اإلحصننائية التي تتصننف بالدقة تسننعى اإلدارة المركزية لإلحصنناء الى  ✓

للمعايير الدولية المعتمدة ذات التقنية عالية الجودة وذلك سنننعيا   والموضنننوعية، وفقاوالشنننمول  

 .لالرتقاء وضمان زيادة الكفاءة هامن
 

متكنامنل يلبي بفعنالينة احتيناجنات مسننننتخندمي نظنام إحصننننائي وطني  لبنناء جناهندة  تعمنل وبنذلنك   ✓

يسنننناهم في تطوير ، بما   كجهاز وطني يعمل وفق المعايير العالميةها  البيانات ويضننننمن تميز

رسنم السنياسنات العامة بصنورة إحصنائية معدة ومدروسنة التخطيط ووتوفير متطلبات  الوطن  

 ها.البشرية والمادية التي تخدم عمل بوجود الكفاءات 
 

 ع البيانات التي تنتجها أو تمتلكها الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال وتتعدد أنوا ✓
 

 

o عدد السنكان وتوزيعاته بحسنب العمر، الحالة  البيانات المتعلقة بالسنكان والمسناكن مثل

 االجتماعية وغيره.

o     المحلي البيانات األسناسنية المتعلقة بالقطاع االقتصنادي واالسنتثمار مثل بيانات النات

 اإلجمالي.

o  .بيانات سوق العمل مثل حجم سوق العمل والوظائف المتاحة في مختلف القطاعات 

o  عدد المرافق الصحية وتوزيعاتها على مختلف المناطق. بيانات القطاع الصحي مثل 

o  .بيانات القطاع الزراعي مثل المحاصيل الزراعية والثرة السمكية...الخ 
o التجاريصادرات والواردات والميزان بيانات قطاع التجارة مثل ال. 

 
وفق الضننوابط والنظم المعتمدة   مؤسننسننيان عمل االدارة المركزية لإلحصنناء يسننير في اطار  ✓

التطوير التحديث والبيانات، وتسعى االدارة الى    باإلحصاءات ووفق المعايير الدولية فيما يتعلق  

 الدائم بما يخدم عملها في مساندة صناع القرار.
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 ، أو مميزا ، أو إبداعيا ؟مختلفا  مؤسستكم  ي يجعل نشاطما الذ 2.7

مواءمنة المفناهيم والتصنننننيفنات اإلحصننننائينة مع المعنايير الندولينة وأقلمتهنا لتتالءم مع الحناجنات  ✓

 .الوطنية لبناء المجتمع المعرفي
ة في المنهجيات والمعايير اإلحصننائية عبر مختلف الوحدات اإلحصننائية المعني  لتوحيد  السننعي ✓

 .الوزرات والجهات الحكومية

 .طوير العالقات والشراكات اإلقليمية والدوليةتالعمل على  ✓
 .تعزيز قنوات الحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات   ✓
 .الجامعات والمنظمات الحكومية وغير الحكوميةوتدعيم العالقات مع معاهد االبحاث،   ✓

 .)خطة النشر السنوية( البيانات المشاركة علنا  في جدول واضخ لنشر   ✓
 .حشد الجهود إلجراء المتابعة في ما يتعلق بالمعايير العالمية عبر مختلف الدوائر واألقسام  ✓
 .البيانات والمؤشرات تحسين القدرات الخاصة بالتحليل اإلحصائي ومسألة نشر   ✓

 .زيادة استخدام التشغيل اآللي في تحصيل البيانات السعي ل ✓
 .ان التخزين المالئم واألرشفة الصحيحة للبيانات ضم التركيز على ✓
 .ترقية البنية التحتية الراهنة وضمان التقييم المتكرر للمتطلبات التقنية والفنيةالسعي ل  ✓

 .إعداد وتطوير سياسات مالئمة في مجال الموارد البشرية ✓
 .توفير التدريب المالئم للموظفين  ✓

 التطوير .3

 التعاون والشراكات 3.1

موظفين أو )  المواطنين: قد يتضمن ذلك. شريكأهمية دور كل  يرجى بيانهل تم التعاون مع شركاء؟ 

 . خاص القطاع الحكومية، وشركات المنظمات غير ال، ( مسؤولين حكوميين

المركزية   باإلدارةالخاصننة كات افي شننأن اإلحصنناء والتعداد الشننر 1963لسنننة   27تنظم مواد قانون

 لإلحصاء على النحو التالي 
 : 3مادة  ✓

التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عنننننشنننننر  -تقوم اإلدارة المركزية لإلحصاء بما يلي  أ

جننمع المعلومننات اإلحصننائية في  -سنننين على األكثننر بقننرار يصنندره مجلننخ التخطيط. ب 

جمع  -رة بذلننننننك من مجلخ التخطيط.  جمينننع المجاالت التي تعننننننينها القننننننرارات الصننناد 

المعلومننننات اإلحصائننية عننن العمال والمسننتخنندمننيننن والموظننفننين فنني القطاعننننين الحكومي 

وتستننثني وزارة النندفاع من تننقننديننننم المعلومات اإلحصننائية التي يرى مجلخ الدفاع   واألهلي،

اءات التي تنننقنننوم بهنننا األقسنننام اإلشننننننراف عنننلى أعنننمننننننال اإلحص -األعلى أنها سرية. د 

المخننتصننة بننذلننك في كافننة الوزارات واإلدارات والمؤسننسات والشركننننات التي تننسنناهننم 

والتنننسننيق بين أعمالننننها اإلحصائية ، وتقننننوم كل وزارة أو هيننئة أو مؤسننسة  فننيها،الحكومة  

ية وتنننننننسنننيقنننها وتحلينننلهنننا توحنننيد المعلومات اإلحصنننائ  -حكومية بإنشاء قسم لإلحصاء. هننن 

والعمننننل بواسننطة أجننهننزة اإلعننننالم المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات اإلحصائية 

بمنا يحقق أهنداف التنمينة االقتصننننادينة واالجتمناعينة بحينث ال يتنناول النشننننر أينة بيناننات فردينة 

 .خاصة
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 : 4مادة  ✓
والمؤسسات العامة مع اإلدارة المركزية  تنننتنننعننناون الوزارات واإلدارات الحكننننننومنننيننننننة

لإلحصنننناء في إتمنام اإلحصنننناء والتعنداد على أكمنل وجنه وتمندهنا بجميع البيناننات التي تطلبهنا 

 .وتنتنبننع تعليماتها من الناحية الفنية
 : 6مادة  ✓

علنننى األفننننننننننننراد والشننننننركات والجمننننننعينننات والمؤسسات الخاصة وأصحننناب المحنننالت  

العننننامننننننة والحننننرفيننننة والمهنيننننة والتجنننناريننننة والصناعية أن يقدموا جميع البيانات الالزمة 

 ( أو مندوبيهالإلحصاء(المركزية    ))اإلدارةلإلحصاء أو التعنداد في المواعيد المحددة لذلك إلى  

  .الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئينخ مجلخ التخطيط القرارات الالزمة لذلك
 

  الى ما سبق باإلضافة

 تم ابرام عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات المعية المزودة للبيانات في الدولة. ✓

تعاون مع الشننركاء على المسننتوى االقليمي والدولي لتوفير المتطلبات الخاصننة بدولة   هناك ✓

 الكويت. 
 

 

 

 

 المستخدمون، والمستفيدون، وأصحاب المصلحة 3.2

قد يتضمن  ن؟ كيف تتأثر كل مجموعة منهم؟ ومن هم المستخدمون والمستفيدون وأصحاب المصلحة المستهدف

 . خاص القطاع الحكومية، وشركات المنظمات غير الالمواطنين، موظفين أو مسؤولين حكوميين، : ذلك

لإلحصاء  في مقدمة المستفيدين من بيانات واحصاءات االدارة المركزية  مستخدمي البيانات يأتي 

 تفصيلهم على النحو التالي   نويمك 

 القرار.راسمي السياسات ومتخذي  ✓
 للمجلخ األعلى للتخطيط والتنمية. األمانة العامة  ✓
 وغيرها معاهد االبحاث، الجامعات والعاملون وطلبة   الباحثون ✓
 .المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملون بالجهات و ✓

 والبيانات في المجاالت المختلفة   باإلحصاءات المهتمين  كافة السكان ✓
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 األثر .4

 النتائج، والمخرجات، والتأثير  4.1

 النتائ  والتأثيرات التي تمت مالحظتها إلى اآلن من خالل النشاط؟ ماهي 

 ( المنهجية المستخدمة: مثال  ) كيف تم قياس هذه النتائ ؟ 

 ماهي النتائ  والتأثيرات التي تتوقعونها في المستقبل؟ 

 الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر اإلمكان 

لوطني في التعاون مع المصدر االحصائي ا هيدارة المركزية لإلحصاء اإلأصبحت  ✓

 . والدوليالجهات على المستوى المحلي وكذلك المستويين اإلقليمي 

ولة د ترفع من مستوى ال السياسات التيفي رسم  باإلدارةعلى االحصاءات الخاصة  االعتماد  ✓

 ورفاهة المواطن. 

 .زيادة أعداد المستفيدين ✓

 

 التحديات 4.2

 ؟ كمماهي التحديات التي واجهت

 واجهتم بعض الفشل في طريقكم؟ ما أسبابه؟ هل 

 معالجة التحديات والفشل؟  ت تموكيف 
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 تواجه عمل االدارة المركزية لإلحصاء: التي هناك بعض التحديات 

 توفر الخبرات الكافية لسد االحتياجات المطلوبة.  ✓

 االستعانة بخبرات دولية.   ✓

 . اإلحصائي التسويق  ✓

 .  اإلدارة والمستفيدين من البيانات اإلحصائيةاستمرار مد جسور التعاون بين  ✓

 

 

 

 شروط النجاح 4.3

 : ماهي الشروط التي تعتقدون أنها ضرورية لنجاح نشاطكم؟ ذلك ممكن أن يتضمن

 البنى التحتية الداعمة والخدمات  •

 السياسات واألنظمة  •

 القيادة والتوجيه  •

 الموارد البشرية والمالية  •

 التحفيز  •

 

 تحديث وتطوير البينة اآللية وأمن البيانات بصورة مستمرة.   ✓

 تطوير السياسات واألنظمة بما يتوافق من المتطلبات الدولية.  ✓

توفير القدرات البشرية وبناءها وتطوير قدراتها بشكل مستمر عن طريق توفير الدورات   ✓

 الالزمة. وورش العمل الفنية والتخصصية 
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 التكرار 4.4

تكرار أو نسخ هذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ في حال كان ذلك، كيف؟ برأيكم ماهي احتمالية  هل تم  

ن يعاد تكراره في المستقبل، بإمكانكم أن تناقشوا كيف تم استخدام هذا النشاط من قبل اآلخرين، ذلك قد أ

 (. ميةمؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكبر أو أصغر، أو مؤسسات حكو) يتضمن 

 

 

 المستقاةالدروس  4.5

 من تجربتكم والتي تودون مشاركة اآلخرين بها؟  المستقاةما هي الدروس 

 . االحصاء والبيانات شريك اساسي في التخطيط والتنمية ✓

   لإلرتقاء بالعمل االحصائي بالدولة.ركن مهم مع الجهات المزودة للبيانات   تفعيل الشركات ✓

تزيد من أهمية العمل االحصائي   منتجي ومستخدمي البياناتتعزيز قنوات الحوار بين   ✓

   وتعزز من مخرجاته. 

 أحد عوامل نجاح الجهاز اإلحصائي.   طوير العالقات والشراكات اإلقليمية والدولية ت ✓

 ز اإلحصائي. انجاح الجه أسسبناء القدرات أحد أهم  ✓

جهود إلجراء المتابعة في ما يتعلق بالمعايير  لل المستمر حشديتطلب العمل االحصائي ال  ✓

 . العالمية عبر مختلف الدوائر واألقسام

 يعزز من قدرة العمل االحصائي.  زيادة استخدام التشغيل اآللي في تحصيل البيانات  ✓
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 أخرى 4.6

 مشاركتها مع اآلخرين ؟ ل حول تجربتكمإضافة أية معلومات أخرى  نتودوهل 

 

 

 مواد أخرى .5

تودون إرفاقها مع االستمارة؟ الرجاء وضع  ( ملفات، صور، فيديو، الخ)هل لديكم مواد إلكترونية  5.1

 الروابط في الحقول المخصصة 

 [...//:https] رابط للصور 

 [...//:https] رابط لملفات داعمة أخرى 

 [...//:https] 1رابط فيديو حول المشروع 

 [...//:https] 2رابط فيديو حول المشروع 

 /https://www.csb.gov.kw ( )موقع االدارة المركزية لإلحصاء روابط أخرى

 

هل توافقون على إعادة نشر البيانات  5.2

 الموجودة في هذا االستبيان أو جزء منها؟ 
 

 نعم 

بيان المرجع  يرجى من أجل إعادة النشر،  5.3

 . الذي يجب استخدامه
https://www.csb.gov.kw/  
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