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بالنظام االحصائي المصري
إعداد
د .يسر عبد الفتاح احمد

1

محتـ ــويات الع ـ ــرض
ا ا
ول :الوضع الراهن لإلحصاءات الرسمية .

ا

ثانيا  :دوافع التحول في انتاج االحصاءات الرسمية.
 .ا
ثالثا  :مبادرات تطوير االحصاءات الرسمية.

2

ا ا
ول :الوضع الراهن لإلحصاءات الرسمية
•
•

•
•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء هو الجهة المسئولة قانونا عن إجراء اﻟﺘﻌﺪاد
واﻟﻤﺴﻮح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،لكن هذا ال يجعله الجهة الوحيدة التي تتولى بجمع ونشر البيانات.
العديد من الجهات لديها بيانات ومؤشرات تتولى جمعها ونشرها .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﺎﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺘﺠﻬﻴﺰ وﻧﺸﺮ إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ .وهﻨﺎك أيضا ﻮزارة
الزراعة ﺗﻨﺸﺮ إﺣﺼﺎءات ﻋﻦ كافة األنشطة الزراعية والسمكية والحيوانية.
يوجد ازدواجية في إنتاج اإلحصاءات والمؤشرات ترتبط أحيانا بوجود فروق في قيم
بعض اإلحصاءات يرجع الختالف منهجيات الحساب او تركيب المؤشر،
انتاج البيانات يستند الى المعايير الدولية من حيث النوعية والموثوقية اال انها ال تلبي
االحتياجات من البيانات على كافة األصعدة،
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ا
تابع اول :الوضع الراهن لإلحصاءات الرسمية
•

•
•

•

الحرص على ﻨﺸﺮ كافة المعلومات حول اﻠﻄﺮق واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت الدولية المعيارية
المستخدمة النتاج تلك البيانات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر لتحسين ﺗﻐﻄﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ستشهد السنوات القادمة وصول خبرات ومهارات إحصائية إلى السن القانونية
للتقاعد ،مما يعني استنزاف مفاجئ لتلك الخبرات،
مركز التدريب اإلحصائي بالجهاز يتولي مهمة تدريب العاملين بالجهاز باإلضافة
الى العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام على استخدام اإلحصاء
وكيفية تفسير المنتجات اإلحصائية المختلفة.
عدم االحتفاظ بالكوادر الشابة من اإلحصائيين الشباب لضعف المردود المادي.
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ثانيا :دوافع التحول في انتاج الحصاءات الرسمية
•

•
•
•
•

أهمية تضمين اإلحصاء في دعم عملية اتخاذ القرار لتجنب االجتهاد الشخصي
والفردية دون االعتماد على المعلومات والمؤشرات ،
الوعي اإلحصائي دون مستوى الطموح ،سواء فيما يخص المواطن العادي أو اإلعالم
او بعض اإلدارات الحكومية أو القطاع الخاص،
األمية اإلحصائية والمعلوماتية واقع ملموس سوء ما هو مرتبط بتفسير أو استخدام
اإلحصاء ،بالرغم من المدى الواسع للمعلوماتية وتقنيات معالجة المعلومات
واالتصاالت.
بعض ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ غير متوفرة أو غير متوفرة بشكل ﺩﻭﺭﻱ منتظم ﻭفي بعض األحيان
غير متوفرة بالتوقيتات المطلوبة.
بعض ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ لم يسبق إنتاجها ،مثل اإلحصاءات الخاصة بالحوكمة ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ
ومؤشرات التصدي لتغير المناخ( ،مؤشرات التنمية المستدامة .)2030

• ،
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تابع ثانيا :دوافع التحول في انتاج الحصاءات الرسمية
•
•
•
•
•

االستفادة من إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنظام اإلحصائي الوطني ،للتوافق حول
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔـدي ح ــول ســريعة وضيــر مل فــة مث ـ إضــافة س ـ ال /اس ـ ة إلــم الســتمااات المز ـ ي
ـدال الز ــاح عـ
يـ

األولويات ا
التحتيةدوايــة لتــوفير
حاليــا بصــفة
الالزمةـتلدام ا
والبشريةوالتــي يــتد اسـ
الماليةوالاتصــادية)
الجتماعيــة
األمثلالبيانــات (
االستخدامـ لزمــع
بالفع
والتكنولوجيا
والبنية
للموارد
ارتفاعـفة السـ
ـول ل ــا ـ
نظراـدولي) ليلـ
المستدامة،يمــي  -الـ
اإلحصائية (الــوي ي  -اإلا
القدراتـن صافــة ال ــعدي
وتحديث المة وبــة مـ
بتحويلعــا البيانــات
ب
ـتدامةإنتاج
تكلفة
لثبات/
والمؤشرات.
اإلحصاءات
والمصدااية.
ﻠﻤﺴﺘﺨﺪامجـ وذﻟﻚ
لرؤية
اإلحصائي ا
اإلحاصــا ي مــن
وفقاالعمـ
باالحتياجات ــرصاء
ﻟﻮﻃﻨﻲـة وفاع ــة مــع صافــة
ـااصي م كمـ
النظامزــاد مســاحة ت ـ
مخرجاتعــي فــي إي
ربط بــدا الز ــاح ف

ﺑﻜﻔﺎءة ،وﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
احتياجات
تغةي لتلبية
اإلحصائي،
المنتج
تعظيمااامﻘﻴﻤﺔ
والبي ية.
الجتماعيةاوالاتصادية
اإلحصاءات
موحدي موثواة
إحصا ية
ﺑﻬﺪف إ داا ا
فاعل و
ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﻈﻢم،ـاعي) ل ـرب الللـترونـي مع ـا فـي ـال
ـامن الجت
بشكلحااي التض
مرتدة ـات (و
ﺗﻐﺬﻳﺔإحدى الز
تفاهد مع
ﻟﻠﺤﺼﻮلمذصري
ﺁﻟﻴﺎت تد توايع

الخاصة بإنتاج بيانات تلك المؤشرات
المسوحات الخرى.
لتوقفمع بعا الز
نتيجةي العم
المؤشراتية وجاا
بعض اإلدااية السز
غياب البيانات
مثل توقف المسح الديموجرافي الصحي.
تضمين اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ لرصد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺗﺠﺎﻩ أهداف اﻠﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة
 2030مع خصوصية المنطقة العربية ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل رصد وقياس المؤشرات الوطنية
المعنية بإستراتيجية مصر ، 2030
6

ثالثا :مباداات تةوير الحصاءات الرسمية
•

•
•

•
•
•

الحصول على الدعم السياسي رفيع المستوى لتطوير ودعم إنتاج اإلحصاءات الرسمية لتلبية كافة
االحتياجات على كافة األصعدة ،وفق معايير ومبادئ اإلحصاءات الرسمية الدولية،
استحداث وحدة "التنمية المستدامة" إلدارة إنتاج كافة المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة الوطنية
واإلقليمية والدولية،
توسيع الشراكة في ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ لإلحصاء ،ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ واضعي الخطط وﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات بالدولة ،يشمل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،والجهات األكاديمية والبحثية ،وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؛ والمنظمات والهيئات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ واﻹﻋﻼم والمجتمع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ربط استخدام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ باستمرارية االستخدام األمثل لها والتي ﺗﺘﻌﻠﻖ باإلحصاءات اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻨﺘﺞ ،وﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻊ وكيفية ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك للسياسة اإلحصائية واالحتياجات اإلحصائية ،ووﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اإلحصائي،
وكذلك ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷهﺪاف ﻟﺠﻤﻊ إحصاءات وتأسيس أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
دراسة إدماج سؤال أو أكثر إلى االستبيانات الحالية لتلبية الطلب المتزايد على البيانات على كافة
األصعدة،
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تابع ثالثا :مباداات تةوير الحصاءات الرسمية
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﻨﺎء ﻘﺪرات الكوادر الوطنية بالجهاز وتكثيف تدريب الكوادر العاملة في مجال اإلحصاء إلكسابهم
المهارات والقدرات التحليلية،
دراسة رفع مستوى مهارات وخبرات العمل اإلحصائي على مستوى الجامعات والمعاهد العليا
والمرحلة الثانوية وما في مستواها.
توسيع مجال الجغرافية المكانية من المعلومات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،واالستفادة منها في
المسوح واستغالل نظم المعلومات الجغرافية،
بنية موحدة لتكنولوجيا المعلومات لتعظيم االستفادة من قواعد البيانات الموجودة لدى شركاء العمل
اإلحصائي،
تعزيز استخدام تكنولوجيات جمع البيانات اإللكترونية لتحقيق كفاءة التكاليف ،وتحسين فعالية ،وتأمين
توقيت ونوعية البيانات وكذلك الحد من عبء االستجابة؛
التوسع في استخدام السجالت اإلدارية لالستفادة القصوى من نظام المعلومات االجتماعية واالقتصادية
الحالي إلنتاج اإلحصاءات الرسمية ،وتوقيع مذكرات تفاهم للربط االلكتروني للحصول على البيانات
اإلدارية.
استخدام منهجية مسح (مسوح) متعددة المؤشرات (.)MICS
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تابع ثالثا :مباداات تةوير الحصاءات الرسمية
•
•
•
•

•

استخدام البيانات الضخمة إلنتاج اإلحصاءات الرسمية الى جانب مصادر البيانات
التقليدية؛
تطوير إطار وممارسات إدارة الجودة بالنظام االحصائي ،للتأكد من أن جميع مراحل
عملية إنتاج اإلحصاءات تتم وفق المعايير الدولية ،واعتماد وتنفيذ إدارة الجودة
الشاملة على أساس أطر ضمان الجودة المتفق عليها دوليا،
دراسة أدوات المحافظة على ثقة المجتمع في اإلحصاءات الرسمية مثال تعزيز
الموضوعية والسرية،
إضافة سؤال /أسئلة إلى االستمارات المجهزة بالفعل لجمع البيانات (االجتماعية
واالقتصادية) لتوفير بعض المؤشرات الحديثة ،والتي يتم استخدامها حاليا بصفة
دورية.
دعم واستحداث آليات التواصل بين مصادر البيانات ومنتجي ومستخدمي البيانات
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ا
لرا لحسن استماعلد
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