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العفاسي يشهر جمعية مرضى التصلب العصبي

خالل افتتاح برنامج التدريب النظري للتعداد العام للسكان

الثويني: توقعات بوصول تعداد سكان الكويت في 2010 
إلى 3.250 ماليين نسمة 1.200 مليون منهم كويتيون

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي قرارا وزاريا رقم )29ـ  أ( لسنة 2010 بإشهار 
جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية، وجاء في 
القرار: بعد االطالع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في 
شأن األندية وجمعيات النفع العام وتعديالته، وعلى 
قرار مجلس الوزراء رقم 836 سادسا املتخذ في اجتماعه 
رقم 2004/29 املنعقد بتاريخ 2004/7/25 باملوافقة 
على األسس املبدئية والضوابط الداخلية للنظر في 
إشهار جمعيات نفع عام جديدة، وعلى القانون رقم 
51 لســــنة 1984 في شأن األحوال الشخصية، وعلى 
قرار مجلس الوزراء قم 115/ ثاني عشــــر املتخذ في 
اجتماعه رقم 68-2009/2 املنعقد بتاريخ 2009/12/20 
باملوافقة على قيام وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بإشهار جمعية التصلب العصبي الكويتية، وعلى 

القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي جلمعيات 
النفع العام، وبناء على موافقة جلنة اإلشهار، وعلى النظام األساسي 
جلمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية، وبناء على عرض وكيل 

الوزارة، قرر:
1 ـ مادة أولى

تشهر جمعية التصلب العصبي ملدة غير محدودة، وينشر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.

2 ـ مادة ثانية
ينشــــر هذا القرار في اجلريدة الرســــمية ويعمل بــــه من تاريخ 

النشر.
وجاء في ملخص النظام األساسي جلمعية مرضى التصلب العصبي 

الكويتية: 
مت بوزارة الشــــؤون االجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام 
حتت اسم »جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية« طبقا ألحكام 
القانون رقم 24 لسنة 1962 في شــــأن األندية وجمعيات النفع العام 
وتعديالته، ومقرها الكويت ملدة غير محددة حتت رقم )......( وذلك 
بهدف إصدار النشرات واملطبوعات التي تنشر الوعي الصحي وحقوق 
مرضى التصلب املنتشر، وتنظيم اللقاءات واملؤمترات واحملاضرات 
واملشــــاركة فيها، بجانب العمل على صيانة حقوق املرضى واحلفاظ 
عليها والسعي الى التعريف باألمراض املستحدثة وكيفية معاجلتها 
والتعامل معها، باالضافة الى تثقيف املرضى واملجتمع مبرضى التصلب 
املنتشر وذلك لبيان أعراضه والسبل السليمة في التعامل مع املصابني 

بهذا املرض.
واملؤسسون هم: الشيخ سعد جابر العذبي الصباح، أميرة حسن 
عبداهلل املشهود، منى عبدالعزيز نايف املصيريعي، احمد مبارك حمد 
البراك، يوسف محمد عبدالرحيم الكندري، مناحي صنهات متعب شرار، 

نوف ابراهيم عبداهلل الشهاب، نور سليمان عبداهلل 
اجلالهمة، مبــــارك عبداهلل دبيجان املطيري، محمد 
مطر ثجيل السلمان، بازغة سالم عبداإلمام سليمان، 
عادل محمد عبدالرسول حسن حيات، وسام مساعد 
عبدالوهاب بوقماز، فهد سعد صنهات املطيري، غازي 
ابراهيم عبــــداهلل القفيلي، تهاني خالد حمد احلاي، 
بدر محمــــد عبدالرحيم الكندري، خالد جمال محمد 
اخلميس، راشد عبداهلل مبارك العجمي، خالد صنت 
متعب املطيري، منى محمد عبدالرحمن العمران، جاسم 
ابراهيم عبداهلل الشهاب، جناة علي محمد الدعيج، 
ابراهيم عبداهلل جاســــم الشهاب، سمية حمد خلف 
الصانع، سندس سليمان عبداهلل القطان، ناهد حسن 
عبداهلل املشهود، امل فالح فهد الهمالن، سعاد عبداهلل 
مذكر القوبع، سعاد حمد علي الشدوخي، سعاد محمد 
عبدالرحيم الكندي، ســــطام بدر علــــي العتيبي، فواز ادجني حصبان 
العنزي، مصرية حمد علي الشــــدوخي، مشاري حمد علي الشدوخي، 
نزال مطر ثجيل الســــلمان، ناصر مبارك حمــــد البراك، صنيتان بدر 
هايف شرار املطيري، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الكندري، فهد سالم 
عبداإلمام ســــليمان، شيخة صالح فريج الفريج، عبير عباس يوسف 
احلداد، عبدالرحمن عبدالكرمي عبدالعزيز الفريج، عزيزة عبدالوهاب 
احمد العوضي، علي محمد عبدالرحيم الكندري، سعد صنهات متعب 
شرار املطيري، علياء عباس يوسف احلداد، أمينة عباس علي خلف، 
ســــعود اكعيد مجزع اخلصيلي، عامر بدر ضاحي العجيل العســــكر، 
صفية حسني عباس الصفار، محمد حميد سعيد الرشيدي، ضيف اهلل 
بكر ضيف اهلل هايف، مساعد حسني فراج الهرشاني، الشمائل يعقوب 
يوسف الشــــطي، اسامة ســــعيد مجيد عبدالواحد، محمد عبدالصمد 
حسني البلوشي، ليلى حسني عباس الصفار، معصومة محمود غلوم 
عبداهلل، ياسمني عادل محمد حسن حيات، زمزم محمد حجي الصفار، 

فراج بداح فراج العجمي، بدر سعود رشيد الفضلي.
ويدير شؤون اجلمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم 
اجلمعية العمومية مرة كل ســــنتني، وتبدأ السنة املالية للجمعية في 
األول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة 
املالية األولى فتبدأ من تاريخ شــــهرها وتنتهي في آخر ديســــمبر من 
العام التالي، وتتكون اجلمعية العمومية من جميع األعضاء العاملني 

الذين أمضوا في عضوية اجلمعية مدة 6 أشهر على األقل.
ومن جهة اخرى قال وزير الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاســــي ان املؤمتر الثاني لوزراء الشؤون االجتماعية والتنمية في 
الــــدول العربية ودول اميركا اجلنوبية الذي انهى اعماله في البرازيل 
اول من امس اعتمد قرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

العربية التي عقدت في الكويت عام 2009 كمرجع.

رندى مرعي 
أكد مدير إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية في 
األمانة العامة للتخطيط والتنمية فيصل الثويني 
أن التعدادات العامة للسكان تعتبر من أهم وأضخم 
العمليات اإلحصائية التي تقوم بها اإلدارة املركزية 
لإلحصاء وهـــي أكثرها اتصاال بسياســـة الدولة 
وأنشـــطتها املختلفة، الفتا إلى أن وضع اخلطط 
وبرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية يتطلب 
ضرورة توفير البيانات اإلحصائية الدقيقة والشاملة 
عن حجم الســـكان وخصائصهـــم الدميوغرافية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية، وكذلـــك توزيعاتهم 

اجلغرافية داخل الدولة.
كالم الثويني جاء خالل افتتاح برنامج التدريب 
النظري والعملي على األعمال امليدانية التمهيدية 

)حصر البلوكات وترقيم املباني واملساكن واملنشآت( للتعداد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت لعام 2010، ويعتبر هذا التعداد العاشر 
من سلســـلة تعدادات الكويت والذي يتم ألول مرة بالتنســـيق مع 
دول مجلـــس التعاون اخلليجي وفي إطـــار البرنامج العاملي لألمم 

املتحدة.
وتابع: أما بالنســـبة لعملية تنفيـــذ التعداد فهي تتم وفقا لعدة 
مراحل رئيســـية محددة هي مرحلة األعمـــال التحضيرية –مرحلة 
جمع البيانات – مرحلة جتهيز البيانات – تقييم البيانات ونشرها 
– واملرحلة األخيرة هي حتليل البيانات وإعداد الدراسات التحليلية، 
منوها بأن اإلدارة املركزية لإلحصـــاء قد انتهت من جميع األعمال 
امليدانيـــة واملكتبية اخلاصة باملرحلـــة التحضيرية للتعداد العام 

للسكان واملساكن واملنشآت لعام 2010.
 واضاف الثويني أن أعمال املرحلة الثانية للتعداد ستبدأ مبرحلة 
جمـــع البيانات وهـــي مرحلة األعمال امليدانيـــة التمهيدية )حصر 
البلوكات وترقيم املباني واملســـاكن واملنشآت( التي تسبق مرحلة 
جمع البيانات والتي بدأت أول من أمس وتستمر ملدة 9 أيام، حيث 
يتم تدريب العاملني في التعداد نظريا وعمليا وتشمل كال من املراقبني 
واملشرفني واملسجلني، وفي الوقت نفسه أعدت اإلدارة برنامجا تدريبيا 
شامال على التعاريف واملفاهيم، التي تستخدم في هذه املرحلة، كما 
يتضمن شروحا تفصيلية لعمليات حصر البلوكات وترقيم املباني 
واملساكن والبلوكات وعلى كيفية إجراء املراجعة امليدانية واملكتبية 

أثناء تنفيذ هذه املرحلة مدعمة بأمثلة توضيحية.
وأشار إلى أهمية األعمال التي قامت بها اإلدارة لتحديث الوحدات 
امليدانية، وهي عبارة عن إحضار خرائط 2005، وتسقيط البيانات التي 
مت حتديثها على خرائط بلدية الكويت اخلاصة باملباني واملنشآت.

وفي الوقت ذاته مت األخذ مبفهوم القطعة بدل القطاع ومت استخراج 
األرقام الرمزية على مستوى كل مبنى ويبدأ هذا الرقم برقم احملافظة 
ورقمني للمنطقة ورقمني للقطعة ورقمني للمربع وثالثة أرقام للبلوك، 

وبذلك يكون الترميز يحتوي على عشر أرقام.
وذكر أن اإلدارة قامت بعمل ممارســـة مع مجموعة من الشركات 
لتنفيذ األرقام الرمزية على مستوى البلوك وطباعتها على لوحات 
معدنية، كما قامت بتشـــكيل فريق يتكون من 140 مشـــرفا وباحثا 
للقيام بتثبيت اللوحات املعدنية على مختلف البلوكات، ومت فعليا 

االنتهاء منها خالل 3 أشهر.
واعتبـــر الثويني ان املرحلة التي بـــدأت في األول من أمس هي 
املرحلة الثالثة ملشـــروع التعداد لتحديد البلوكات وترقيم املباني 

واملنشآت، مشـــيرا إلى أهمية هذه املرحلة لصقل 
العاملني وتدريبهم نظريـــا وعمليا على خطوات 
التعداد، حيث انها األساس الذي ينطلق منه العد 

الفعلي للسكان.
واجلدير بالذكر ان إدارة التعداد تقوم ألول مرة 
بطرح 3 ممارسات إلشراك القطاع األهلي في التعداد، 
األولى تتعلق بالنظام اآللي والتقني والثانية تتعلق 
بإدارة العمل امليداني أما األخيرة فهي تتعلق باحلملة 
اإلعالمية املصاحبة ملشروع التعداد، ملخاطبة جميع 

شرائح وفئات املجتمع.
وبني أن املرحلة القادمة للتعداد لن يستخدم فيها 
اســـتمارات ورقية، وإمنا سيتم استخدام األجهزة 
اإللكترونية احملمولة، حيث سيتم حتميل استمارتني 
مختلفتني على تلك األجهزة، إحداهما خاصة باملباني 
واملساكن واألخرى خاصة بالســـكان، وبناء على ذلك سيتم زيارة 
رب األسرة مرة واحدة بدال من مرتني مثلما كان متبعا في التعدادات 

السابقة.
وأشار الثويني إلى أن تعداد 2010 هو تعداد توافقي، حيث اتفق 
أصحاب اجلاللة والســـمو في دول مجلـــس التعاون على أن يكون 
التعداد عشريا، كل عشر سنوات، أي انه يبدأ بسنة صفرية وعليه 
أخذت األمانة العامة لدول مجلس التعاون على عاتقها عملية تنفيذ 
هذه التوصيات بوضع آلية محددة لذلك مت االتصال برؤساء األجهزة 
اإلحصائية بدول املجلس، كما مت وضع جلنة فنية ملشـــروع تعداد 
ســـكان 2010، إضافة إلى تنفيذ بعض البرامج املشـــتركة، لتوحيد 
املفاهيم واملصطلحـــات اإلحصائية، كذلـــك مت االتفاق على وضع 
ثلة من األســـئلة كحد أدنى لألســـئلة املقررة في استمارة السكان 
واملباني واملنشآت، مشيرا إلى أهمية االتفاق على حتديد مخرجات 

هذه االستمارات.
وأوضـــح الثويني أن العمل امليداني جلمع البيانات الســـكانية 
واملساكن سيبدأ على األجهزة احملمولة بإسناد زمني ملدة شهر تبدأ 
مـــن منتصف مايو وتنتهي منتصف يونيو، الفتا إلى أن اإلســـناد 
الزمني يعني أن مـــن يولد بعد يوم 20 أبريل ال يتم حصره ضمن 

تعداد 2010، حيث ان 20 أبريل هو اإلسناد الزمني لدولة الكويت.
أما بالنســـبة لإلســـناد الزمني لدول مجلس التعاون اخلليجي 
فهو محصور في شـــهر أبريل، ولكن قد تختلف األيام من دولة إلى 

أخرى.
وأعلن الثويني أن الفريق الذي سيعمل في املرحلة الثالثة يضم 
1200 مشتغل من مراقبني ومشرفني ومسجلني، إضافة إلى فرق ضبط 

اجلودة التي تقوم بالتأكد من صحة البيانات وآلية العمل.
وتوقع الثويني أن تسفر نتائج تعداد 2010 عن بلوغ تعداد سكان 
الكويت ما يقارب 3 ماليني و250 ألف نسمة، منهم ما يقارب مليونا 

و200 ألف نسمة كويتيون.
وقال ان هناك توجها لتوحيد األرقام الرمزية التي أعدتها اإلدارة 
املركزية لإلحصـــاء مع رقم املبنى املعتمد من بلدية الكويت، ورقم 
القسيمة املعد من قبل الهيئة العامة لإلسكان لتحقيق التكامل وصوال 

إلى تطبيق احلكومة اإللكترونية.
وذكر أن هناك نوعا آخر من التعداد هو تعداد التسجيل حيث يتم 
من خالل تواصـــل وتعاون إدارة اإلحصاء مع اجلهات املعنية التي 
تصدر بيانات السكان والقوى العاملة في الدولة، لذا مت حتديد 3 فرق، 

إحداها للسكان وأخرى للمباني واملساكن والثالثة للمنشآت.

فيصل الثويني متحدثا

د. محمد العفاسي
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