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 محتــــويات العـــــرض

 

ولا    .لإلحصاءات الرسمية  الوضع الراهن: ا 

 .الرسميةدوافع التحول في انتاج االحصاءات  :ثانياا 

 .الرسميةاالحصاءات مبادرات تطوير : ثالثاا .
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 ادلتعدا إجراء عن قانونا المسئولة الجهة هو واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز•

 .البيانات ونشر بجمع تتولى التي الوحيدة الجهة يجعله ال هذا لكن ،لوطنيةا حلمسووا

 للمثاا سبيل على .ونشرها جمعها تتولى ومؤشرات بيانات لديها الجهات من العديد•

 زارةو أيضا كناوه .بنكيةو مالية ءاتحصاإ نشرو تجهيز عن لمسئو المركزي البنك

 .والحيوانية والسمكية الزراعية األنشطة كافة عن ءاتحصاإ تنشر الزراعة

  قيم في فروق بوجود أحيانا ترتبط والمؤشرات اءاتصحاإل إنتاج في ازدواجية يوجد•

 المؤشر، تركيب او الحساب منهجيات الختالف يرجع اإلحصاءات بعض

 تلبي ال انها اال والموثوقية النوعية حيث من الدولية المعايير الى يستند البيانات انتاج•

   ،األصعدة كافة على البيانات من االحتياجات

 

ولا 
 
 الرسميةلإلحصاءات الوضع الراهن : ا
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 المعيارية الدولية تلمنهجياوا قلطرا حول المعلومات كافة نشر على الحرص•

 سالمةو نوعيةو تغطية لتحسين درلمصاا مختلف من البيانات تلك النتاج المستخدمة

 ت،لبياناا

 القانونية السن إلى إحصائية ومهارات خبرات وصول القادمة سنواتال ستشهد•

 الخبرات، لتلك مفاجئ استنزاف يعني مما للتقاعد،

 باإلضافة بالجهاز العاملين تدريب مهمة يتولي الجهازب اإلحصائي لتدريبا مركز•

 اإلحصاء استخدام على العام األعمال وقطاع العام والقطاع بالحكومة العاملين الى

 .المختلفة اإلحصائية المنتجات تفسير وكيفية

 .المادي المردود لضعف الشباب اإلحصائيين من الشابة بالكوادر االحتفاظ عدم•

ولا  تابع
 
 الرسمية لإلحصاءات الراهن الوضع :ا
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 الشخصي االجتهاد لتجنب القرار اتخاذ عملية دعم في اإلحصاء تضمين أهمية•

   ، والمؤشرات المعلومات على االعتماد دون والفردية

 اإلعالم أو العادي المواطن يخص فيما سواء الطموح، مستوى دون اإلحصائي الوعي•

  الخاص، القطاع أو الحكومية اإلدارات بعض او

 استخدام أو بتفسير مرتبط هو ما سوء ملموس واقع والمعلوماتية اإلحصائية األمية•

 المعلومات معالجة وتقنيات للمعلوماتية الواسع المدى من بالرغم اإلحصاء،

 .واالتصاالت

 األحيان بعض فيو منتظم دوري بشكل متوفرة غير أو متوفرة غير المؤشرات بعض•

   .المطلوبة بالتوقيتات متوفرة غير

 الرشيدة بالحوكمة الخاصة اإلحصاءات مثل إنتاجها، يسبق لم المؤشرات بعض•

 .(2030 المستدامة التنمية مؤشرات) المناخ، لتغير التصدي ومؤشرات
•،   

 دوافع التحول في انتاج الحصاءات الرسمية: ثانيا
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  ســـ  ة إلـــم الســـتمااات المز ـــ ي / يـــدال الز ـــاح عـــدي ح ـــول ســـريعة وضيـــر مل فـــة مثـــ  إضـــافة ســـ ال ا 
والتـــي يـــتد اســـتلدام ا حاليـــا بصـــفة دوايـــة  لتـــوفير ( الجتماعيـــة والاتصـــادية)بالفعـــ  لزمـــع البيانـــات 

 ــعدي 
 
ليلــول ل ــا  ــفة الســتدامة ( الــدولي -اإلا يمــي   -الــوي ي )بعــا البيانــات المة وبــة مــن صافــة ال

 .  والمصدااية

  بــدا  الز ــاح فعــي فــي إيزــاد مســاحة ت ــااصي  م كمــة وفاع ــة مــع صافــة  ــرصاء العمــ  اإلحصــا ي مــن اجــ
ااام إحصا ية موحدي موثواة  تغةي اإلحصاءات الجتماعية والاتصادية والبي ية  .إ داا ا 

  ل ( وحااي التضـامن الجتمـاعي)تد توايع مذصري تفاهد مع إحدى الز ـات
 
ل ـرب  الللـترونـي مع ـا فـي  ـا

خرى 
 
 .البيانات اإلدااية السز ية وجااي العم  مع بعا الز ات ال

 

 حول للتوافق الوطني، اإلحصائي للنظام وطنيةال ستراتيجيةاإل إعداد من االستفادة•

   لمستقبليةا األولويات

 والتكنولوجيا التحتية والبنية الالزمة والبشرية المالية للموارد األمثل االستخدام•

 إنتاج تكلفة ارتفاع/لثبات نظرا المستدامة، اإلحصائية القدرات وتحديث بتحويل

   .والمؤشرات اإلحصاءات

 لكوذ ملمستخدا لرؤية وفقا باالحتياجات لوطنيا اإلحصائي النظام مخرجات ربط•

 تطويرو ءة،بكفا لمستخدمينا احتياجات لتلبية اإلحصائي، المنتج قيمة تعظيم فبهد

  ،منتظمو فاعل بشكل مرتدة تغذية على لللحصو تآليا

 المؤشرات تلك بيانات بإنتاج الخاصة المسوح لتوقف نتيجة المؤشرات بعض غياب•

 .الصحي الديموجرافي المسح توقف مثل

 المستدامة لتنميةا أهداف تجاه زلمحرا ملتقدا لرصد لمستخدمةا اتلمؤشرا تضمين•

 الوطنية المؤشرات وقياس رصد لمجا ضمن العربية المنطقة خصوصية مع 2030

 ، 2030 مصر بإستراتيجية المعنية

 دوافع التحول في انتاج الحصاءات الرسمية: تابع ثانيا
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 كافة لتلبية الرسمية اإلحصاءات إنتاج ودعم لتطوير المستوى رفيع السياسي الدعم على الحصول•

   الدولية، الرسمية اإلحصاءات ومبادئ معايير وفق األصعدة، كافة على االحتياجات

 الوطنية المستدامة بالتنمية المتعلقة المؤشرات كافة إنتاج إلدارة "المستدامة التنمية" وحدة استحداث•

 والدولية، واإلقليمية

 صانعيو الخطط واضعي لكذ يشمل لإلحصاء، طنيةو تيجيةاسترإ تصميم في الشراكة توسيع•

 لمجتمعا تمنظماو والبحثية، األكاديمية والجهات ،لباحثينا يشمل بالدولة، اراتلقرا يمتخذو تلسياساا

 م،عا بشكل والمجتمع مإلعالوا لمانحينوا ليةولدا والهيئات والمنظمات ص؛لخاا علقطاوا ،لمدنيا

  لتيا باإلحصاءات تتعلق والتي لها األمثل االستخدام باستمرارية لبشريةوا يةدلماا اردلموا استخدام ربط•

 .امهاستخدوا تلبياناا نشر وكيفية ستتبع لتيا تبالمنهجياو ،ستنتج

 اإلحصائي، للمنتج تلوياأو ضعوو اإلحصائية، واالحتياجات اإلحصائية للسياسة كمشتر فهم تطوير•

   .تلمعلوماا لنشر لوسائلا فضلأ وتأسيس إحصاءات لجمع افدهألا توضيح وكذلك

 كافة على البيانات على المتزايد الطلب لتلبية الحالية االستبيانات إلى أكثر أو سؤال إدماج دراسة•

   األصعدة،

 مباداات تةوير الحصاءات الرسمية: ثالثا
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 إلكسابهم اإلحصاء مجال في العاملة الكوادر تدريب وتكثيف بالجهاز الوطنية الكوادر راتقد ءبنا• 

 التحليلية، والقدرات المهارات

 العليا والمعاهد الجامعات مستوى على اإلحصائي العمل وخبرات مهارات مستوى رفع دراسة•

 .مستواها في وما الثانوية والمرحلة

 في منها واالستفادة والبيئية، واالقتصادية االجتماعية المعلومات من المكانية الجغرافية مجال توسيع•

   الجغرافية، المعلومات نظم واستغالل المسوح

 العمل شركاء لدى الموجودة البيانات قواعد من االستفادة لتعظيم المعلومات لتكنولوجيا موحدة بنية•

 اإلحصائي،

 وتأمين فعالية، وتحسين التكاليف، كفاءة لتحقيق اإللكترونية البيانات جمع تكنولوجيات استخدام تعزيز•

 االستجابة؛ عبء من الحد وكذلك البيانات ونوعية توقيت

 واالقتصادية االجتماعية المعلومات نظام من القصوى لالستفادة اإلدارية السجالت استخدام في التوسع•

 البيانات على للحصول االلكتروني للربط تفاهم مذكرات وتوقيع الرسمية، اإلحصاءات إلنتاج الحالي

 .اإلدارية

   .(MICS) المؤشرات متعددة (مسوح) مسح منهجية استخدام•

 مباداات تةوير الحصاءات الرسمية: تابع ثالثا
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 البيانات مصادر جانب الى الرسمية اإلحصاءات إلنتاج الضخمة البيانات استخدام•

  التقليدية؛

 مراحل جميع أن من للتأكد االحصائي، بالنظام الجودة إدارة وممارسات إطار تطوير•

 الجودة إدارة وتنفيذ واعتماد الدولية، المعايير وفق تتم اإلحصاءات إنتاج عملية

 دوليا، عليها المتفق الجودة ضمان أطر أساس على الشاملة

 تعزيز مثال الرسمية اإلحصاءات في المجتمع ثقة على المحافظة أدوات دراسة•

 والسرية، الموضوعية

 االجتماعية) البيانات لجمع بالفعل المجهزة االستمارات إلى أسئلة /سؤال إضافة•

 بصفة حاليا استخدامها يتم والتي الحديثة، المؤشرات بعض لتوفير (واالقتصادية

 .دورية

 البيانات ومستخدمي ومنتجي البيانات مصادر بين التواصل آليات واستحداث دعم•

 مباداات تةوير الحصاءات الرسمية: تابع ثالثا
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 لحسن استماعلد لراا 
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