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 مقدمة

وخصددا ت تددوزيعهم وامددومم وتددل يبهم مددس اةمددور المهمددة  تعددد الدراسددات السددوااية ومددا توفلمددا عددس المعلفددة السددوااية

مدددو الةايدددة والوسددديلة فدددي التىطدددي  سدددوا  علددد   جددداأل ةي ممتمدددن سدددوااي  دددمس اطددداق عيدددة دولدددة فدددي العدددالم فالعنصددل الب دددلي

المسدددتول الدددو ني عو ا قليمدددي عو عي وحددددر مواايدددة صدددةيلر لوواددد  المقدددلر الحقيقدددي لحمدددم اةا دددطة ا قتصدددادية وا جتماعيدددة 

المةلافيددددة  والعملاايددددة المىتلوددددةا ومددددس منددددا تاهددددل عمميددددة الدراسددددات السددددوااية المتعلقددددة فددددي توزيددددن السددددوا  وتحل دددداتهم

اجتماعيددددة ، ولدددد لة عولددددي  صددددهم المىتلوددددة سددددوا   ااددددي تلددددة الدراسددددات ديموصلافيددددة عو جةلافيددددة عو اقتصددددادية عووخصا 

لهدددا مدددس دور مهدددم فدددي التدددإلنيل علددد  حيدددار ا اسدددا  مدددس  حوومدددات دول العدددالم امتماماتهدددا الوبيدددلر بالدراسدددات السدددوااية لمدددا

ماماتهدددا الىاصدددة بدددالمتةيلات السدددوااية وارتبا هدددا الو يدددد والمةلافيدددة ، فعددده عدددس امت الندددواحي ا جتماعيدددة وا قتصدددادية

 وقيمددد  وتقاليددددال مدددس خدددهل السياسدددات التدددي تتىددد ما الحوومدددات للتددددخ  فدددي حددد  م دددوهت  عو تةييدددل بىصدددا ت الممتمدددن

(2008اتماماتها وتطوراتها ا) عاد/ رشود بس محمد الىليف 
1
 

ت السدددوااية علددد  الدددلصم مدددس تعدددـدد مصدددـادر البياادددـات السدددوااية والتعدددـدادات العامدددـة تعتبدددـل مدددـس عمدددـم مصدددـادر البياادددـا

مدددـس إحصددددـا ات حيويددددـة واقتصدددـادية واجتماعيددددـة، ومسددددـوح ميداايدددـة، حيددددـث عاهددددـا تصـدددـور اةو ددددا  السـددددـوااية للدولـددددـة 

الســدددـونية والمن ددد ت  وـدددـ  فـدددـي لحاـدددـة معينـدددـةا ويتعـدددـدل اطـدددـاق التعـدددـداد مـدددـس حصـدددـل الســدددـوا  لي ــدددـم  الوحــدددـدات 

ممـــددددـا يعــددددـاعف مــددددـس عمميــددددـة التعــددددـدادات  مصــددددـدر لاحصددددا ات الهزمددددة لىدمددددة عصددددلا  التنميددددة ا قتصددددادية 

(2008)د/صبلي محمد حمد  .وا جتماعية
2

 

ــددددـلات التـــددددـي يموـــددددـس وتتنـــددددـو  اةنـــددددـار ا يمابيددددة للتعـــددددـداد، حيـــددددـث ع  البيااـــددددـات التـــددددـي يوفلمـــددددـا والم ش 

استىهصدددها، تم دددـ  رافدددـدا قويدددـا يدددـدعم متىدددـ  القدددـلارات والمىططدددـيس فدددـي الممدددـا ت المتعدددـددر م دددـ  النهدددو  بمسدددتويات 

المعي دددددة والتوزيدددددن العدددددادل للىددددددمات التعليميدددددة و الصدددددحية و ا جتماعيدددددة و ال قافيدددددة واةمنيدددددة بددددديس مىتلدددددف المحافادددددات 

العمدددـ  ممدددا  صوتنميدددة المدددوارد الب دددلية وتدددوفيل فدددل لوعدددال لبدددلاما اللعايدددة الصدددحية وا جتماعيدددةوالمندددا ا والتطبيدددا ا

يدددددعم موافحددددـة البطالددددة والحددددد مددددس معادلتهددددا وععددددداد البددددلاما السددددوااية بمددددا يسددددامم فددددي النهددددو  بالمسددددتويات والاددددلو  

  .السونية

 حصددددا ية، حيددددث عادددد  يددددوفل قاعدددددر عليعددددة مددددس يعتبددددل التعددددداد العددددام للسددددوا  والمسددددا س مددددس عمددددم مصددددادر البيااددددات ا

البياادددات التدددي تويدددد فدددي إعدددداد وتقيددديم خطددد  وبدددلاما التنميدددة ا قتصدددادية وا جتماعيدددة علددد  عسددد  علميدددةا وقدددد قامدددي ا دارر 

 12المل زيدددة لاحصدددا  بدولدددة الوويدددي بدددلجلا  التعدددداد العاشدددل مدددس سلسدددلة تعددددادات سدددوا  دولدددة الوويدددي خدددهل الوتدددلر مدددس 

، وقددد شددملي عمليددة العددد جميددن اةفددلاد مددس مددوا نيس وصيددل موا نيددـس الدد يس تواجددـدوا ليلددة 2011مددايو عددام  12حتدد   عبليدد 

  .)ليلة تمام العد( داخ  حدود دولة الوويي 2011( عبلي  21-20العد في )

  الوصدددول إلددد  وقدددد عجدددلل مددد ا التعدددداد بإلسدددلوب متطدددور يعتمدددد علددد  التطبيقدددات التونولوجيدددة الحدي دددة، و لدددة بهدددد    

مسددددتويات عليددددا مددددس الدقددددة والتوامدددد  وشددددمولية البيااددددات ا حصددددا ية، وقددددد تم دددد  مدددد ا التطددددور فددددي عسددددلوب جمددددن ومعالمددددة 

البياادددات ا حصدددا يةا وسدددو  يسدددتعل  مددد ا البحدددث تعليدددف بالتعدددداد وعمدافددد  وخصا صددد  وعسدددلوب تنويددد ال وتددداري  اةسدددناد 

بصددوة خاصددةا وقددد تددم ا عتمدداد  2011-2010ي تنويدد  تعددداد السددوا  لعددام الزمنددي ومددا مددو جديددد فددي تملبددة دولددة الوويددي فدد

ةمميتددد  لو دددعة  دددمس الىطدددة ا سدددتلاتيمية لدولدددة الوويدددي وتنويددد ال علددد  مسدددتوي  2011علددد  التعدددداد العدددام لدولدددة الوويدددي 

 ملر في تاري  التعدادات السابقة دول ممل  التعاو  الىليمي ةول 
 

Abstract 

Population studies and what they provide about population knowledge and the characteristics of 

their distribution, growth and composition are very important to any population within the scope of 

any country in the world. The human element is the purpose and means of planning, whether at the 
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national or regional level or any small spatial unit because it is the real decision of the size of 

economic and social activities And different urbanism. Hence, the importance of population studies 

related to population distribution, geographical movements, and their different characteristics, 

whether demographic, geographic, economic or social, is why the governments of the world have 

paid great attention to population studies because they have an important role in influencing human 

life in terms of social, , As well as its concerns about population variables and its strong association 

with the characteristics, values and traditions of society through the policies taken by governments 

to intervene in solving their problems or changing their trends and developments. (Prof. Rashoud 

Bin Mohammed Al-Khareef, 2008) 

General censuses are considered to be the most important sources of population data, despite the 

multiplicity of sources of population data from vital, economic and social statistics, and field 

surveys, as they depict the demographic situation of the entire country at a given moment. The 

scope of the census extends beyond the enumeration of the population to include housing units and 

establishments, which increases the importance of censuses as a source of statistics necessary for 

the purposes of economic and social development. (Dr. Sabri Mohamed Hamad, 2008) 

 The positive effects of the census are varied, as the data it provides and the indicators that can be 

drawn are a strong support for decision-makers and planners in various areas such as improving 

living standards and equitable distribution of educational, health, social, cultural and security 

services between different governorates and regions and effective implementation of health and 

social care programs And the development of human resources and employment opportunities, 

which supports the fight against unemployment and reduce its equivalence and the number of 

population programs to contribute to the promotion of levels and conditions Of housingا 

The General Population and Housing Census is one of the most important sources of statistical data. 

It provides a broad base of data that can be used to prepare and evaluate economic and social 

development plans and programs on scientific grounds. The census was conducted by the Central 

Administration of Statistics in the State of Kuwait from 12 April to 12 May 2011. The census 

included all citizens and non-citizens who participated in the enumeration night (20-21 April 2011) 

Night of Tammam al-Ad) within the borders of the State of Kuwaitا 

    The census was carried out in a sophisticated manner based on modern technological 

applications, with the aim of achieving higher levels of accuracy, integration and 

comprehensiveness of statistical data. This development represented the method of collection and 

processing of statistical data. This research will review the definition of census, its objectives, 

characteristics, method of implementation, date of support, and what is new in Kuwait's experience 

in implementing the 2010-2011 census in particular. The general census of the State of Kuwait 2011 

has been based on its importance as part of the strategic plan of the State of Kuwait and its 

implementation at the level of the GCC countries for the first time in the history of the previous 

censuses 

 مفهوم التعداد وأهدافه.

تنقسدددم البياادددات السدددوااية إلددد  ادددوعيس ر يسدددييسن اةول ويسدددمي البياادددات ال ابتدددة ويدددوفل معلومدددات عدددس توزيدددن السدددوا        

وخصا صددددهم،  ددددالنو  والعمددددل والحالددددة الزواجيددددة والن ددددا  ا قتصددددادي، والحالددددة العمليددددة، والو ددددن السددددوني وصيلمددددا فددددي 

ت دددبي  مددد ال البياادددات بصددددورر فوتوصلافيدددة )معلوماتيدددة( للو دددن السددددوااي للممتمدددن فدددي اقطددددة فتدددلر زمنيدددة محدددددرا ويموددددس 

زمنيددة معينددةا ويعتبددل التعددداد والمسددوحات بالعينددة مددس امددم مصددادر مدد ال البيااددات عمددا النددو  ال ددااي فهددي البيااددات صيددل ال ابتددة 

لر وصيلمددددا وتعتبددددل التسددددميهت الحيويددددة ومددددي عددددس حل ددددة السددددوا  م دددد  المواليددددد والوفيددددات، والددددزوا  والطددددهق، والهمدددد

بإلاواعهدددا المىتلودددة المصددددر الل يسدددي لهددد ا الندددو  مدددس البيااددداتا إ   فدددا  مندددال نهندددة مصدددادر ر يسدددية للبياادددات السدددوااية مدددين 

 المسوحات بالعينة(-ا حصا ات الحيوية )التسميهت الحيوية( -)التعداد السوااي
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ل فالمسدددوحات بالعيندددة تسدددتىدم لتحدددديث بياادددات التعدددداد خاصدددة عنددددما يمدددلي وتعتبدددل  ددد  مدددس مددد ال البياادددات مومددده ل خددد

التعدددداد عددد  فتدددلات زمنيدددة متباعددددر مدددس جهدددة عخدددلي تسدددتىدم بياادددات التعدددداد عحياادددا لتقدددويم الدددنقت فدددي بياادددات التسدددميهت 

 الحيوية ومو ا،،،،،
 

 مفهوم التعداد

بدداللصم مددس وجددود بعددا ا ختهفددات فددي المعنددي  –يددة فددي اللةددة ا امليز Census يلجددن عصدد   لمددة تعددداد عو حصددل 

عي جمدددن العدددلا ل عو الت مددديس، وقدددد يودددو  لهددد ا خلويدددة تاريىيدددة،    Censereإلددد  الولمدددة الهتينيدددة  –بددديس الحصدددل والتعدددداد 

توسددل مددا عااددي منددة بعددا المحدداو ت اةولددي لحصددل السددوا  مددس الم ددوهت، ومددا توجهدد  مددس شددوول وعدددم قبددول مددس قبدد  

(Peters & Larkin , 1989ليس )الو ي
1
 ا

يعدددل  التعدددداد مدددس قبددد  ميئددد  اةمدددم المتحددددر علددد  ااددد  العمليدددة الوليدددة لممدددن وتصدددنيف وتبويدددل المعلومدددات الديموصلافيدددة 

وا قتصددددادية وا جتماعيددددة وا ددددلما لودددد  اةفددددلاد داخدددد  دولددددة مددددا عو منطقددددة جةلافيددددة معيندددد  فددددي فتددددلر زمنيدددد  محددددددال 

(U.N.1980)
2
لل فدددل  التعدددداد السدددوااي يتم ددد  فدددي الحصدددل ال دددام  لوددد  اةفدددلاد فدددي الدولدددة وجمدددن المعلومدددات وبعبدددارر عخددد 

المتعلقدددة بدددبعا خصا صدددهم الديموصلافيدددة وا قتصدددادية وا جتماعيدددةا وبهددد ا فدددل  العددددد ا جمدددالي لسدددوا  الدولدددة لدددي  مدددو 

علومدددات السدددوااية التدددي تبددديس حمدددم السدددوا  الهدددد  الوحيدددد مدددس إجدددلا  التعدددداد، بددد  يعتبدددل التعدددداد مدددو المصددددر اةساسدددي للم

 وخصا هم وتوزيعهم عل  المنا ا المةلافية المىتلوةا 
 

 أهداف التعداد وإسناده الزمني.

 -سوف يتم إيضاح أهداف التعداد وإسناده الزمني بشكل مختصر في هذه األجزاء ألي: 

 أهداف التعداد

إجدددلا  التعدددداد السدددوااي سيتعدددل بععدددها عدددس الحدددديث فدددي  مندددال عمددددا  وعصدددلا    يدددلر جددددا تبدددلر بددد  وتحدددتم عحياادددا

 استىدامات بيااات التعداد، ولوس يموس إيماز م ا اةمدا  عو اةصلا  فيما يلين

تلبيددددة احتياجددددات الدولددددة لتددددوفيل البيااددددات ا حصددددا ية اةساسددددية  عدددددد السددددوا ، وخصا صددددهم، وتددددوزيعهم المةلافددددي  -1

 لتددددوفيل ول الدولددددة عو علدددد  مسددددتويات محليددددة مىتلوددددة، با  ددددافةةصددددلا  التىطددددي  ال ددددام ، سددددوا  علدددد  مسددددت

فدددي الممددددا ت العديددددر  توزيددددن  الحووميدددة وصدددياصة السياسددددات ،السددددابقة الىطددد  إامدددازات لتقددددويم الهزمدددة البياادددات

 ا اواق الحوومي والم لوعات التنموية بعدالة وفعالية ع  لا

حددددددوث السددددددوااية والمةلافيددددددة وا قتصددددددادية وا جتماعيددددددة تددددددوفيل البيااددددددات الهزمددددددة  جددددددلا  الدراسددددددات والب   -2

 النالية والتطبيقية ا –المتىصصة 

إيمددددداد إ دددددار لتصدددددميم العيندددددات والمسدددددوحات السدددددوااية وا جتماعيدددددة وا قتصدددددادية التدددددي تقدددددوم بلجلا هدددددا المهدددددات  -3

 الحوومية  عو الباح و  في المهات اةخلل في المما ت المتعددرا

زمددددة عددددس حمددددم الوئددددات السددددوااية عو ععددددداد سددددوا  المنددددا ا المىتلوددددة لتحديددددد حمددددم التم يدددد  تددددوفيل المعلومددددات اله  -4

السياسدددي فدددي الممدددال  والهيئدددات الحووميدددة علددد  المسدددتول القدددومي عو المحلدددي عو لتحديدددد المندددا ا ا اتىابيدددة  مدددا فدددي 

 ول اةوروبية وبعا الدول الناميةالو يات المتحدر اةمليوية ومعام الد
 

  -: في دولة الكويت، فيما يلي 2011تلخيص أهمية أهداف التعداد العام لسكان والمساكن  ويمكن 

 ا2005دراسة التةيلات التي حدني عل  التوزين المةلافي للسوا  بالوويي واتمامات م ا التةيل من  عـام  ا1

 تمامات م ا النموادراسة امو السوا  الوويتييس وصيل الوويتييس والتل يل العملي    عل  حدر، وتحديد ا ا2

دراسددددة تل يددددل السددددوا  وفددددا بعددددا خصا صددددهم الديموصلافيددددة وا جتماعيددددة م دددد  المسددددتول التعليمددددي الحالددددة  ا3

 الزوجية، وصيلمما مس الىصا ت والتعل  عل  عاما  تل يل اةسلر في الممتمن الوويتيا

                                                           
1
 PETERS, G. L., & LARKIN, R. P. Population geography: problems, concepts, and prospects Dubuque, Iowa, 

Kendall/Hunt Pub. Co 1989. 
2
  1980 ت السكان والمساكندليل تنقيح تعدادا –الشعبة اإلحصائية  واالجتماعية األمم المتحدة االقتصادية الشؤون  إدارة 
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العمددد  دراسدددة التل يدددل دراسدددة قدددور العمددد  بالوويدددي ) ويتيدددو  وصيدددل  ويتيدددو ( مدددن تصدددنيف مدددس مدددم خدددار  قدددور  ا4

المهنددددي لقددددور العمدددد  ) ويتيددددو  وصيددددل  ويتيددددو (، بمددددا يسدددداعد فددددي التعددددل  علدددد  مدددددل موا بددددة دولددددة الوويددددي 

 للتطورات التونولوجية الحدي ة وتوزيعهم عل  اةا طة ا قتصاديةا

، دراسددددة توزيددددن قددددور العمدددد  ) ويتيددددو  وصيددددل  ويتيددددو ( علدددد  القطاعددددات المىتلوددددة )حوددددومي، م ددددتلل، خدددداص ا5

 تعاواي، عا لي(ا

دراسددددة ا عاقددددة مددددس حيددددث عاواعهددددا وعسددددبابها، والتعددددل  علدددد  حمددددـم  وي ا حتياجددددـات الىاصددددـة )المعدددداقيس(  ا6

 وتوزيعاتهم حسل بعا الىصا ت الديموصلافية وا جتماعيةا

التعددددل  علدددد  حمددددم مسددددتىدمي الحاسددددل ال ىصددددي و دددد لة مسددددتىدمي ال بوددددـة العالميددددة للمعلومددددـات )اةاتلاددددي(  ا7

 يعاتهم حسل خصا صهم الديموصلافية وا جتماعية وا قتصاديةاوتوز

تدددوفيل قاعددددر عليعدددة مدددس البياادددات التدددي تسددداعد علددد  إجدددلا  الدراسدددات الديموصلافيدددة المىتلودددة خدمدددة   صدددل   ا8

 التىطي  ا جتماعي وا قتصادي وإتاحة ع ل حدي ة للمسوحات الديموصلافية المتىصصةا
 

 اإلسناد الزمني: 

يرررراع موعررررد إجررررراء التعررررداد مررررن األمرررروع المهمررررة جرررردا، إح وررررد يعتمررررد عليرررره نجرررراح التعررررداد والحصررررو  علرررر  يعتبررررر اخت

 معلومات مفيدة وموثوق بها، لذلك فانة من الضروعي مراعاة عدة أموع منها:

عادد  مددس العددلوري توددادي إجددلا  التعددداد فددي المواسددم التددي يصددعل فيهددا ا تصددال باةسددل والمنددا ا المىتلوددة، بسددبل  ا1

اةمطدددار عو الويعدددااات عو المواسدددم  ات الطقددد  القاسدددي  دددالبلد القددداري، عو الحدددل ال دددديد، بحيدددث يودددو  العمددد  بهدددا 

 صعبا جداا

عاددد  مدددس صيدددل المناسدددل إجدددلا  التعدددداد فدددي المواسدددم عو اةوقدددات التدددي تدددتم بهدددا تحل دددات سدددوااية صيدددل عاديدددة،  إلوقدددات  ا2

 ت اللسدددمية التدددي تو دددل بهدددا التحل دددات والتدددنقهت والسدددول مدددس الحدددا عو موسدددم الصددديف عو اةعيددداد الدينيدددة وا حتودددا

( U.N,1980مودددا  علددددي لخدددل داخدددد  الدولدددة عو خارجهددددا )
1
 مدددا لددددوح  عنندددا  إجددددلا  تعدددداد الوويددددي ع    يدددلا مددددس  

اةسدددل قدددد ازحدددي بواملهدددا خدددهل إجدددازر اللبيدددن إلدددي الباديدددة )البدددل( لاقامدددة بهدددا عنندددا  ا جدددازر وا سدددتمتا  بالطبيعدددة 

م(  1978صحلاوية )الىعلي ال
2
 ا 

 

 لتكون ليله العد لألسباب التالية:  2011أبريل  20/21لذلك اتخذت منتصف ليلة   -

 توحيد ا سناد الزمني في معام دول ممل  التعاو  لدول الىليا العلبيةا -1

 تحل ات السوا  الموا نيس والوافديس توو  عق  ما يموس في  لة الوقي مس السنةا -2

 بالمدرسيس والعامليس بوزارر التلبية قب  اا ةالهم في امتحااات اهاية السنة الدراسيةا ستعااة  -3

  ا اتها  مس عمليتي العد قب  ارتوا  درجة الحلارر وحدوث تقلبات مناخي ا -4
 

عمدددا بالنسدددبة لوتدددلر الحصدددل، فمدددس اةمدددور التدددي يمدددل ملاعاتهدددا مدددي ع  تودددو  فتدددلر الحصدددل قصددديلر قدددد اةمدددا س  

لار عو الحدد   عو اةصوددال عو النسدديا  لددبعا المعلومددات الدد ي قددد يحدددث عندددما تطددول المدددر بدديس الحصددل ووقددي لتمنددل التودد

ا سدددنادا ولودددس يبددددو ع  لوددد  شدددي  نمنددد ، فولمدددا قصدددلت الوتدددلر تطلدددل اةمدددل تمنيدددد عددددد ع بدددل مدددس القدددور الب دددلية، وتددددريبهم 

(U.N,1980وا شلا  عليهم )
3
 ا  

 

 أسلوب تنفيذ التعداد  

 ناك أسلوبان أساسيان إلجراء التعداد السكاني، وهما كما يلي،ه

                                                           
1 United Nations, “Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses”, Department of Economic 

and Social Affairs Statistics Division, Revision2 New York, 2008 

 

2
اللجنة االقتصادية لغربي آسيا،  –لسكانية الخاصة بدول الشرق األوسط، في: األمم المتحدة ، محمد السعدي، مشكالت إجراء التعدادات والمسوح االخضري  

 م 1978السكان والتنمية،  –التحليل الديموغرافي  –جميع البيانات  –اإلطار السكاني 
3
 ا1980ة واالجتماعية األمم المتحد االقتصادية الشؤون  إدارة 
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 (DE-JURE) األساس النظري/ الرسمي -1

مدددو حصدددل اةفدددلاد بحسدددل عمدددـا س إقدددـامتهم المعتدددـادر، بصدددـل  النادددل عدددـس تواجدددـدمم ليلدددـة العدددـد، بمعندددـي ع  عفدددـلاد       

يعـددددـدو  مـددددـن عسددددـلمم، بينمـددددـا يسـددددـتبعد الزا ددددـلو   اةسددددـلر المتةيبددددو  لسـددددـبل  ـددددـاري عـددددـس عسـددددـلمم ليلـددددـة العـددددـد

 .والمقيمددددـو  بصددددـوة م قتددددة علددددـ  اةسددددـلر، حيددددـث يددددـتم عددددـدمم  ددددـمس عفددددـلاد عسددددـلمم فددددـي عمددددـا س عقددددامتهم المعتددددادر

 وباللصم مس صعوبة تنوي  م ال الطليقة إ  عاها تعطي صورر ع  ل واقعية عس توزين السوا  وعما س عقامتهما 
 

  (DE-FACTO) الفعلي األساس -2

مدددـو حصـدددـل اةفدددـلاد فدددـي عمـدددـا س تواجدددـدمم وقدددـي التعـدددـداد بصدددـل  النادددل عـدددـس  ـدددـواهم مدددـس سـدددـوا  مـدددـ ا المودددـا  

يقيمددـو  فيدددـ  بصدددـوة دا مدددـة عو زا دددـليس مقيمدددـيس بصدددـوة م قتدددـ ، وعلدددـ   لدددـة يعتبدددـل الودددـلد الزا دددـل المتواجدددد باةسدددـلر ليلدددـ  

 .دمـا، و  يحسـل  ـمس عفـلاد عسـلت  التي يعـيش معهـا بصـوة معتادرالعـد  ـمس عفلا

ويمتدددـاز اةسددداي الوعلدددـي بالبسدددـا ة والسدددـهولة فدددـي التنويدددـ ، وفدددي تهفدددي احتماليدددة تودددلار العدددد بينمدددـا قدددـد يودددـو  اةسددداي 

السدددـوا  المتعاقبدددـة لدولدددـة  النادددلي عل دددـ   حتمدددا ت الحددد   وا  دددافةا مددد ا، وقدددد اتبدددن اةسددداي الوعلدددي فدددـي تعدددـدادات

الوويددددـي، مـددددـن بعـددددـا ا سددددت نا ات، التددددي تتناسـددددـل مـددددـن الاددددـلو  المحليـددددـة، ويتطلددددـل تنويددددـ  التعددددـداد بنمددددـاح عجددددلا  

تىطددددـي  جيددددـد لمميددددـن ملاحـددددـ  التعـددددـداد، و لـددددـة بو ـددددـن خطـددددـة زمنيـددددـة دقيقـددددـة تتحـددددـدد مـددددـس خهلهددددا الملاحـددددـ  

ـدددددـام الواجـدددددـل تحقيقهـدددددـا فـدددددـي  ـدددددـ  ملحلـدددددـة واحتياجـدددددـات التنويـدددددـ  مـدددددـس حيـدددددـث الوتـدددددـلر الزمنيـدددددـة الل يسـدددددـية، والمه

 والطاقــات الب ــلية والتواليف الهزمة لعما  اماح م ا الم لو  الو نيا

أل لهـددددـ ا الهـددددـد ، فقـددددـد بـددددـدعت ا دارر المل زيـددددـة لاحصددددا  بالتحعـددددـيل واةعددددداد ةجددددل  ا   تعـددددـداد السددددوا  وتحقيقـددددـا

قبددد  عجلا ددد  بدددإل  ل مدددس عددداميس، حتددد  يمودددس و دددن الىطددد  التوصددديلية،  2011-2010والمسدددا س والمبدددااي والمن ددد ت  لعدددام 

وتصدددميم و ععدددداد ا سدددتمارات وعسددداليل التنويددد  الميددددااي واهلدددي  للبياادددات وا دددلما مدددن الدراسدددة المتعمقدددة للمميدددن اةسددداليل 

 ت سدددوا  مدددا ورد فدددي التوصدددـيات الدوليـدددـة عو مـدددـا اتوـدددـا عليـدددـ  فـدددـي اللمنـدددـة الونيـدددـة المسدددتىدمة فدددي م ددد  مددد ال الممدددا

بـدددـدول مملـدددـ  التعـدددـاو  لـدددـدول الىلـدددـيا العلبدددـي، عو تدددـم تطبيقدددـ  فدددـي تعدددـدادات الدددـدول اةخدددلل، بل دددافة   2011لتعـدددـداد 

قامدددـي ا دارر المل زيدددـة لاحصدددـا  بتنويدددـ ما خدددهل الوتدددـلر  إلدددي الدددـدروي المسدددـتوادر مدددـس سلسدددـلة التعدددـدادات السدددـابقة التدددي

( ويدددتم تنويددد  التعدددـداد مدددـس خدددـهل عدددـدر ملاحدددـ  متتاليدددـة يمودددـس عجمالهدددا فدددـي اربدددـن ملاحدددـ  ر يسدددـية 2005ن  1965مدددـس  )

ملحلدددة مدددا بعدددد  -دملحلدددة ععدددداد وا دددل النتدددا ا التعددددا -ملحلدددة التنويددد  الوعلدددي للتعدددداد -مدددي )ملحلدددة التحعددديل والتمهيدددز 

التعددداد، وتتعدددمس تقددديم اتدددا ا العمددـ  فدددـي ملاحدددـ  التعدددـداد ال هنددة السدددـابقة وععدددداد سلسدددلة مددس الدراسدددات السدددوااية مدددس واقدددن 

 بيااات التعداد(
 

 .2011الجديد في التعداد العام لدولة الكويت 
 

سررروف يرررتم اختصررراعها فررري  2011هنررراك  ررررق وأسررراليب جديررردة ترررم اتباعررره مرررن اإلداعة المركزيرررة ل  صررراء فررري تعرررداد 

 النقا  التالية.
 

 -تشكيل لجان لتعداد عل  المستويين اإلوليمي والو ني  يث وسمت ألي: 

 العربية. الخليج لدو  التعاون مجلس بدو  2011-2010 لتعداد الفنية اللجنة تشكيلعل  المستوي اإلوليمي تم  -1

ةول مدددلر تمدددلي دولدددة الوويدددي تعدددداداأل موحدددداأل مدددن عشدددقا ها دول مملددد  التعددداو  الىلددديا العلبيدددة، و لدددة تنويددد األ لقدددلار 

المملددد  اةعلددد  لمملددد  التعددداو  لددددول الىلددديا العلبيدددة فدددي دورتددد  ال اايدددة والع دددليس التدددي عقددددت بمسدددق  فدددي ديسدددمبل عدددام 

(، ويددتم توحيددد الوتدددلات الزمنيددة للتعدددادات العامدددة 2010لدددول اةععدددا  تعددداداأل فددي سدددنة بددإل  )تمددلي  دد  دولدددة مددس ا 2001

أل لتوامددد  ا حصدددا ي بددديس دول المملددد  وتوحيدددد  بحيدددث تودددو  ع دددلية، ويدددتم عجدددلا ال مسدددتقبهأل  ددد  ع دددل سدددنوات، و لدددة تحقيقدددا

 اا جلا ات وتوفيل النوقات
 

 لية:عل  المستوي الو ني:  يث تم تشكيل اللجان التا -2

  .اللجنة الو نية العليا للتعداد 

أل للتعددداو  الم دددتلل بددديس عجهدددزر الدولدددة  امددداح م دددلو  التعدددداد تدددم ت دددوي  اللمندددة الو نيدددة العليدددا للتعدددداد العدددام      دعمدددا

بل اسددددة ر ددددي  مملدددد  الددددوزارر لل ددددئو  ا قتصددددادية ووزيددددل  2011-2010للسددددوا  والمبددددااي والمسددددا س والمن دددد ت لعددددام  

  التنميددددة ووزيددددل الدولددددة ل ددددئو  اةسددددوا  المىددددتت بإلشددددلا  علددددي ا دارر المل زيددددة لاحصددددا  وععددددوية الدولددددة ل ددددئو

ا دارر المل زيدددددة لاحصدددددا  ، وزارر اةعدددددهم ، وزارر اةوقدددددا  وال دددددئو  ا سدددددهمية ، وزارر  -مم لددددديس عدددددس المهدددددات ن
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ةعلدددددد  لتىطددددددي  والتنميدددددة ، الهيئددددددة العامددددددة التلبيدددددة ، وزارر ال ددددددئو  ا جتماعيدددددة والعمدددددد  ،وزارر الماليددددددة ، المملددددد  ا

 للمعلومات المداية ، الم سسة العامة لللعاية السونية ، ديوا  الىدمة المداية وصلفة تمارر وصناعة الوويي ا

 والتنسيق بالمهام التالية: والمتابعة والتوجيه السياسة العامة عسم إ اع في للتعداد العليا الو نية اللجنة وتختص

 .إجلا ات مس  لة عل  يتلتل ما ودراسة للتعداد الزمني ةسنادا اعتماد (1

 .مو وعات مس التعداد م لو  ر ي  عليها يعل   فيما عبدا  اللعي (2

يواجهدا الم دلو  والعمد  علد  حلهدا  التدي الصدعاب لتد لي  العمد  سديل ومتابعدة وا داريدة الماليدة ا جدلا ات اعتمداد (3

 ب و  عاج  وفوريا 
 

 اللتعداد العليا وجيهيةالت اللجنة تشكيل 

- 2010والمن دد ت لعددام  والمسددا س للسددوا  العددام التعددداد م ددلو  بتنويدد  لاحصددا  المل زيددة ا دارر قيددام إ ددار فددي

 الونيددة التوجيهيددة بت ددوي  اللمنددة 2009( لسددنة 22رقددم) با اابددة لاحصددا  المل زيددة ا دارر مددديل صدددر قددلار 2011

بل اسددة مددديل ا دارر  2011-2010لدولددة لعددام  العددام التعددداد م ددلو  امددازإ وملاقبددة متابعددة بهددد  المتىصصددة

 المل زية لاحصا  وععوية سبعة عععا  مس المتىصصيس والىبلا  مس جهات حوومية عديدرا

امتررررد عمررررل اللجنررررة ألرررري أكثررررر مررررن عررررام  ترررر  نهايررررة العمررررل بالمشرررررو  ووررررد  رررردد القررررراع الصررررادع بتشرررركيل اللجنررررة 

 -ي: اختصاصاتها في اآلت

 الهزمدة التوصديات العدام، وتقدديم التعدداد م دلو  لتنويد  و دعها السدابا والىطد  اةعمدال تقيديم وإعدادر دراسدة (1

 .مدروسة عملية عس  عل  ال إل  م ا في

 وعبدا  المهحاات ب إلا ا العام التعداد بم لو  الىاصة للممارسات الملجعية ال لو  دراسة (2

 التسميليا والتعداد ا ستلشادي لم لو ا لتنوي  الهزمة الىط  وو ن دراسة (3

 .بالم لو  الصلة  ات للمهات ميدااية بزيارات القيام (4

 التعدادا م لو  ب إل  المستمدات لمناق ة دورية اجتماعات عقد (5

أعمرا  محرددة تخرص التعرداد.  فري تنفيذيرة ورراعات باتخراح مرنهم كرل لقيرام أعضراهها مرن عردد بتكليرف اللجنرة وامرت وورد

، استعرضررت فيهررا 2011لمتابعررة وتنفيررذ مشرررو  التعررداد لعررام  تنسرريقيا   اجتماعررا   (55) مررن أكثررر بعقررد للجنررةا وامررت كمررا

 مررن العديررد اللجنررة كونررت ولقررد .حلررك وغيررر الميررداني العمررل الشررركات ومتابعررة تقرراعير أهرم مررا تررم مررن أعمررا  ومناوشررة

 التي ساعدتها عل  القيام بأعمالها. الفرعية والفرق اللجان
 

 .2011 والمساكن السكان تعداد استماعة ومحتوى تصميم ويرتط

عددددس صيددددلال مددددس التعدددددادات السددددابقة، حيددددث ع  تصددددميم محتددددوي ا سددددتمارر، قددددد  2011يتميددددز تعددددداد السددددوا  والمسددددا س 

اشدددتم  علددد  بياادددات عدددس السدددوا  وخصا صدددهم الديموصلافيدددة وا قتصدددادية، و ددد لة بياادددات عدددس المسدددوس مدددس حيدددث الندددو ، 

د الةدددل  وعددددد الةدددل  المىصصدددة للندددوم، ومصددددر ميددداال ال دددلب الل يسدددية، وادددو  تبليدددد الهدددوا ، و يويدددة حيدددازر وجملدددة عدددد

المسددددوس فعددددهأل عددددس عجهددددزر تونولوجيددددا المعلومددددات وا تصددددا ت، و لددددة لوجددددود تددددلاب  ونيددددا بدددديس تعددددداد السددددوا  وتعددددداد 

 المسا س فالتعددا  ي ولو  عملية إحصا ية واحدالا

لدولررررة الكويررررت وفقررررا لهررررذا الررررنهج مرررر   2011عررررداد اسررررتماعة تعررررداد السرررركان والمسرررراكن لعررررام وعلررر  ضرررروء حلررررك تررررم أ

 - مراعاة االعتباعات األخرى التالية:

 بدولة ممل  التعاو  الىليميا 2010ملاعار سلة البيااات التي ععدتها اللمنة الونية لتعداد  -1

 لما مس خهل التعداد العام للسوا  والمسا سامتطلبات الدولة ومىتلف قطاعاتها مس البيااات التي يموس توفي -2

ملاعدددددار التوصددددديات الدوليدددددة بىصدددددوص مدددددا تتعدددددمن  اسدددددتمارر تعدددددداد السدددددوا  والمسدددددا س وخاصدددددة فدددددي ممدددددال  -3

 الم شلات التي عادر ما تستىدم في المقاراات الدوليةا

لواقعيددددة وقابليددددة توصدددديات ممموعددددة واشددددنطس لاعاقددددة وفددددا الموهددددوم المديددددد، بمددددا يعددددمس المقاراددددات الدوليددددة وا -4

القيددداي، فدددي تحديدددد ممموعدددة اةسدددئلة الل يسدددية التدددي تسدددتىدم فدددي التعددددادات والتدددي تةطدددي محددداور النادددل والسدددمن 

 والحل ة والوهم وا درال والتواص  والعناية ال ىصيةا
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د الىبدددلر العمليدددة لددددول اةخدددلل مدددس خدددهل ا  ددده  ودراسدددة امدددا   مدددس ا سدددتمارات المسدددتىدمة فدددي تعددددادات عدددد -5

 مس الدولة العلبية واةجنبيةا

 الحواظ قدر ا موا  عل  السلسلة الزمنية لعدد مس البيااات مس اتا ا تعدادات دولة الوويي السابقةا -6

تبسددددي  وتحسدددديس عمليددددة التعددددداد وتقليدددد  عددددل  ال ددددىت الدددد ي سدددديتم مقابلتدددد  ب ددددل  ع  توددددو  حقددددول ا سددددتمارر  -7

 تتعمس متطلبات دول ممل  التعاو  الىليميا

أل من متطلبات التعل  ال  ي )ت -8  ا(ICRصميم استمارر التعداد متسقا

تصدددميم اسدددتمارر التعدددداد ا لوتلوادددي مدددن ملاعدددار عدددددا مدددس القعدددايا التقنيدددة وعلدددي رعسدددها النادددام اةساسدددي للتعدددداد  -9

 ا لوتلواي والنام  ات الصلة من  ما  سلية ودقة المعلومات للمستىدما
 

 (.Out-Sourcingعجية )إسناد مهام معينة إل  مصادع خا

يعتبدددل التعدددداد العدددام للسدددوا  مدددس ع دددىم الم دددارين ا حصدددا ية التدددي تقدددوم بهدددا  افدددة اةجهدددزر ا حصدددا ية، حيدددث يسدددتلزم 

تنويدددد ال ععددددداد  بيددددلر مددددس الم ددددتةليس توددددوق  اقددددة اةجهددددزر ا حصددددا ية لدددد ا تسددددتعيس مدددد ال اةجهددددزر فددددي جميددددن دول العددددالم 

  ي لتنوي  العم  الميداايابم تةليس مس خار  المهاز ا حصا

وقدددد دعبدددي ا دارر المل زيدددة لاحصدددا  فدددي دولدددة الوويدددي علددد  ا سدددتعااة م ددد  بددداقي اةجهدددزر فدددي الدولدددة بقدددور عمددد  مدددس 

خدددار  ا دارر المل زيدددة لاحصدددا  باسدددتىدام اةسدددلوب المدددالي وا داري المتم ددد  فدددي فدددلق العمددد  التدددي تحومهدددا ا جدددلا ات 

 لمستحقات بالتعداداالمطولة مما ي خل صل  ا

وفددي  ددو   لددة تددم إدرا  عربعددة م ددارين فلعيددة لم ددلو  التعددداد الل يسددي لتنويدد ما مددس قبدد  الىدددمات ا ست ددارية التددي 

تقددددمها الملا دددز ا ست دددارية الو نيدددة والدوليدددة وشدددل ات القطدددا  الىددداص وتدددم إعدددداد ال دددلو  الملجعيدددة لوافدددة المناقصدددات 

الحملدددة -إدارر العمددد  الميددددااي للتعدددداد الميددددااي-ود لوددد  مدددس الم دددارين )التعدددداد التسدددميليوالعقدددود وتدددم تلسدددي  وتوقيدددن العقددد

 خدمات است ارية عالمية لتقديم الدعم الوني(ا-ا عهمية والدعا ية للتعداد
 

 التعداد اتصا  مركز

 الددور ويودو  داد،التعدد تنويدد  علد  والقدا ميس الممهددور بدديس الل يسددية ا تصدال اقطدة مددي ا تصددا ت ملا ددز تعتبدل

 فدي الم دار يس ومسداعدر الممهدور مدس تدلد اةسدئلة التدي علد  ا جابدة :مدي ا تصدال ملا دز داخد  للعدامليس الل يسدي

 .ا لوتلواي التعداد ب إل  عمليات التوجي  وتقديم ال اتي، التعداد استمارات

 للعمد  الوويدي تعدداد فدي ا تصدال مل دز بإلا دا - مدلر وةول- الوويدي بدولدة لاحصدا  المل زيدة ا دارر قامدي وقدد

  .الىاص للقطا  تابعة ل ل ة مل ز ا تصال وإدارر عمليات وعسندت العد، عملية وعننا  قب 
   

 (E-CENSUS) اإللكتروني التعداد 

 التعدداد تطبيدا تدم المبحدوث، لمندزل العدداد زيدارر  ليدا عدس ال ىصدية، المقابلدة بواسدطة العدد عسدلوب إلد  با  دافة

 وعجهدزر بلمميدات متطلبدات إلد  2011-2010 والمسدوا  لعدام السدوا  تعدداد اسدتمارر عسدئلة توييدف وجدلي  لوتلوادي،ا

 و ولهدا ا سدتمارر و دوح مبداد  اود  تطبيدا تدم عاد  إ  اةسدلوب، ا خدته  فدي مدس الدلصم وعلد  ا لوتلوادي، التعدداد

 بد ل فقدد تدم اةسدئلة، علد  لاجابدة بالتواجدد للعدداد تتديل   اديا لوتلو التعدداد عمليدة ع  وحيدث .عسدئلتها صدياصة و ليقدة

 ا لوتلوادي التعدداد فدي اسدتمارر اةسدئلة  اادي البياادات دقدة ولعدما  ودقيقدة، وا دحة تودو  ع  لعدما  إ دافية جهدود

 ا لوتلوادي الموقدن إلد  ا لوتلوادي التعدداد اسدتمارر وتدم ربد  اختهفدات، عيد  بددو  الميددااي التعدداد اسدتمارر فدي اوسدها مدي

  .النمو جية التقنية ا جلا ات مس وصيلال بدولة الوويي لاحصا  المل زية لادارر
 

   الميدانية للعمليات البيانات جودة ضبط

 بوحدت تعدداد مل دز  د  فدي المعداو  قدام مىتلودة،  دلق بعددال الميداايدة للعمليدات المدودر  دما  عمليدات تنويد  تدم

 للعدداد المهحادات تقدديم وتدم يدوم،  د  فدي% 20 بنسدبة الميددا  فدي العدداديس مقدابهت اقبد مل خدهل مدس المدودر  دما 

 مسدل بدلجلا  ندم ال اايدة للمدلر ا سدتمارات بملاجعدة التعدداد مل دز م دل  قدام اةول، الوحدت بإلدا د ا بعدد يتعلدا فيمدا

 .اةسلر رب ماتف رقم تعميس تم اا  و ما  لهستمارات سلين

 نال ددة بملاجعددة ومسدداعدر المحافاددة ملاقددل قددام المحافاددة، موتددل إلدد  وعرسددالها ا سددتمارات تمميددن تددم ع  بعددد

 رب اةسلرا ماتف رقم وتتعمس  املة الحقول  افة ع  لعما  لهستمارات
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 اادام فدي بنيدي التدي الداخليدة القواعدد باسدتىدام البياادات تمهيدز ملحلدة عنندا  الحقدول بديس العهقدات فحدت تدم عخيدلا

 المل ددز موظددف قددام حيددث للمتابعددة مل ددز ا تصددال إلدد  عخطددا  بهددا التددي ا سددتمارات عرسددال وتددم الدد  ي، التعددل 

 .تناقعات لتصويل عي الهاتف  ليا عس اةسلر بلب با تصال

 يدوم  د  فدي تعددادما تدم التدي اةسدل مدس % 10 بحدولي ع دوا يألا با تصدال ا تصدال مل دز قدام العدد، فتدلر  دوال

 .بمقابلت  وقام بالوع  إل  اةسلر جا  العداد  ا  إ ا ما ويسإلل  اةسلر رب نم الموظف ويتحدث
 

 اإلداعية السجالت واو  من التسجيلي التعداد

ا الوويدي، دولدة فدي التسدميلي التعدداد عجدلا  عمميدة تلجدن  السدمهت بياادات لمعالمدة للدي حاليألدا اادام وجدود لعددم اادلأل

 البياادات تدوفيل فدي جديدد بإلسدلوب للعمد  بينهدا الحووميدة والتنسديا اةجهدزر بديس فيمدا البياادات، وتوحيدد ممتمعد ، ا داريدة

 .المحدنة المعلومة إل  الوصول القلار سلعة لمتى ي يتيل ديناميوي ب و 

 السدمهت واقدن مدس التعدداد بنتدا ا شدبيهة اتدا ا إخدلا  بتملبدة الوويدي بدولدة لاحصدا  المل زيدة ا دارر مدس ورصبدة

 الحووميةا والهيئات وا دارات الوزارات بعا المتوفلر ا دارية

 م ددلو  بإلسددناد الوويددي بدولددة لاحصددا  المل زيددة ا دارر قامددي التسددميلي، للتعددداد تقنددي إحصددا ي امددو   ولبنددا 

 الووييا بمامعة ا دارية بولية العلوم ا دارر في التمييز مل ز ومي خارجية لمهة التسميلي التعداد

 :يلي ما إل  التسجيلي التعداد مشرو  ويهدف

 .للي  قواعد  مس وربطها الحوومية ا دارية السمهت مس والمعلومات البيااات جمن ا1

 مددس المعتمدددر ا حصددا ية والمصددطلحات المعدداييل حسددل ا داريدة السددمهت بيااددات لمعالمددة للددي ااددام تطدويل ا2

 .لاحصا  المل زية ا دارر

 .العلبية الىليا لدول التعاو  ممل  لدول البيااات سلة تطلباتم وفا ا حصا ية التقاريل استىلا  ا3

 .وا قتصادية ا جتماعية التنمية خط  دعم ا4
 ج

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في جم  ومعالجة البيانات.

 اتبعدددي دولدددة الوويددددي اةسددداليل والتونولوجيدددا الحدي ددددة والمتطدددورر فدددي التعددددداد العدددام للسدددوا  والمسددددا س والمن ددد ت فددددي

 جمين ملاحل  المىتلوة ومسنهان

 األنظمة الجغرافية في تحديث الخراهط وعبطها بالبيانات.  -1

اسددددتىدام -اةاامددددة والبلمميددددات واةجهددددزرا )التلميددددز اهلددددي لتوويددددد البيااددددات الوصددددوية فددددي ملاحدددد  معالمددددة البيااددددات

اسددددتىدام التونولوجيددددا -تود  البيااددددات إا ددددا  مسدددد-بلادددداما اسددددتيوا  الحقددددول الىاليددددة لليددددا و لددددة بعهقددددة الحقددددول مددددن بععددددها

الحدي دددة فدددي معالمدددة البياادددات و لدددة باسدددتدعا  صدددورر ا سدددتمارر مدددس خدددهل بلاددداما المعالمدددة بدددد  مدددس اةسدددلوب التقليددددي 

  ستىدام السم (

 .الدعم الوني والتدريل -2

 ( في قلا  ا ستمارراICRاعتماد ااام التميز ال  ي ) -3

 وسا   التواص  ا جتماعي(ا-واللسا   ا لوتلواية-اةاتلاي-  التعداد )التلوزيو وسا   التلويا والدعاية ةجلا -4

 اتصميم ااام  دارر العم  الميدااي و ب  عمل  -5

 Call سددتقبال وتىددزيس البيااددات يتعددمس مل ددز اتصددال  Data Center وانددا  مل ددز للبيااددات اقدد  وتلاسدد  البيااددات -6

Centerا 
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 دليددد  تنقددديل تعددددادات السدددوا  والمسدددا س  –حصدددا ية وا جتماعيدددة اةمدددم المتحددددر ال دددعبة ا  ا قتصدددادية ال ددد و  إدارر

1980  

 م دددوهت إجدددلا  التعددددادات والمسدددوح السدددوااية الىاصدددة بددددول ال دددلق اةوسددد ، م  1978الىعدددلي، محمدددد السدددعدي ،

 –التحليدددد  الددددديموصلافي  –جميددددن البيااددددات  –اللمنددددة ا قتصددددادية لةلبددددي لسدددديا، ا  ددددار السددددوااي  –فددددين اةمددددم المتحدددددر 

 والتنمية،  السوا 
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