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 رة اإلحصائية اتجاهات القد
 2012-2002لجمهورية مصر العربية خالل الفترة 

====================== 
 وواضـعيالقـرارات تستخدم لـدمم متخـ   تعتبر المعلومات اإلحصائية من أهم األدوات التي 

المجــاالتو وهــي األســا  وحجــر الزاويــة فــي وضــي الخطــ  التنمويــة  كافــةفــي  تالسياســا
لحاجة إلى تحسين جودة المعلومات اإلحصائية بسبب دورها الفعـال ا وقد تزايدت ومتابعتها.
لتحــول إلـى مجتمــي المعلومــات ومراقبـة فعاليــة السياسـات الحةوميــةو وكنتيجـة ل فـي متابعــة

فـي وضـي السياسـات واتخـا  مليهـا والمخططـين  صـانعي القـرارالمخططين و امتماد  وزيادة
  القرارات.
اإلحصـــاءات التـــي تنألـــرها األجهـــزة اإلحصـــائية تلـــ  بأنهـــا   اإلحصـــاءات الرســـميةوتعـــر  

المعلومــات الكميــة والنوميــة فــي جميــي المجــاالت  ات  والتــي تألــم  والرســمية فــي الدولــة
 . وبـ ل  تعتبــر اإلحصـاءات الرسـمية جــزًء هامـًا مــن ثـروة الدولــة ال العالقـة بحيـاة المــوا ن

البيانـات تسـتطيي الدولـة اسـتخدام و حيـ  تملكها التييق  أهميته من أهمية البنية التحتية 
 ومستوى تقدمها المرجو تحقيقه.  الحاليواقعها لتحديد المتوافرة 

ويتم الحصول ملى اإلحصاءات الرسـمية مـن خـالل جمـي وتصـنيي البيانـات وتحويلهـا إلـى 
ومسـتخدمي البيانـات. المعنيـة وتوزيعهـا ملـى كافـة الجهـات  نألـرهاو ثـم معلومات إحصائية

مؤسسـة حةوميـة واحـدة  تحديـد في لنألر وتوزيي البيانات اإلحصائية ي األمث الوضيتمث  و 
إدارة )مةتـب مركـز و جهـاز مركـز و  فـي الدولـة الرسـميةاإلحصـاء مؤسسة  هيفق  تكون 

مـن العمـ  اإلحصـائي واالرتقـاء بـه  مسـوولةتكون ه ه المؤسسة و ملى أن مركزية...الخ (
 والدولي.لمحلى ا المستويينملى 

و 2012-2002مصر خالل الفتـرة لاتجاهات القدرة اإلحصائية  السنو   ه ا التقرير ويوضح
ــراز ــ  مــن خــالل إب ــ  القــدرة اإلحصــائية و لياتهــا  و ل ــة المعلومــات اإلحصــائيةو تعري أهمي

 لجمهوريــة مصــر العربيــةومتطلبــات ومعوقــات بنائهــاو وتحليــ  مؤشــر القــدرة اإلحصــائية 
 ومقارنته ببعض دول العالم.
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 : المعلومات اإلحصائية وبناء القدرات اإلحصائية:أوالً 
 :المعلومات اإلحصائيةأهمية  -1-1

ــد مــن األمــور  ــة المعلومــات اإلحصــائية مــن ضــرورتها وارتبا هــا الألــديد بالعدي ــي أهمي تنب
 :يليكما يتضح مما  المختلفةواألفراد والجهات 

 ته المختلفةإمطاء صورة موضومية في لحظة زمنية معينة من الو ن بمعطيا. 
 و حي  يـؤدى ييـاا المعلومـات اإلحصـائية أو نقصـها رسم السياسات والخط  واتخا  القرارات

إضامة المـوارد و وبالتاليالوقت المناسب.  فيالمناسب  القرارمملية صني واتخا  ضعي إلى 
 وتحم  تكلفة بألرية ومالية مالية.

 ــر فــي المجتمــيم ــدم والتميي ــيم ورصــد مــدى التق ــينراقبــة وتقي ــات والفــرو  ب  و وإظهــار التباين
لضــمان ممليــة  و نو وهــي ضــرورية للمجتمــي المــدنيداخــ  الــالمنــا ق واألقــاليم والفوــات 

 لمساءلة والمحاسبة.ا
 و لـ  إلقنـاع موا نيهـا بـأن المسـامدات  وثـر المسـامدات التـي تقـدمهاأل لدول المانحـة رصد ا

 للدول  ات جدوى وتستحق الب ل. االتي تقدمه
  كيـي  و؟ن أيـن يعملـوو ؟ن أيـن يعيألـو) تتعلـق بحيـاتهمهامـة اتخا  قـرارات  فياألفراد مسامدة

 .(....الخ؟أموالهميديرون ويستملون 
  ـــة فـــي موضـــوع  اتخـــا  فـــيأصـــحاا األممـــال )أفـــراد ومؤسســـات( مســـامدة قـــراراتهم الحيوي

 .في ضوء توافر صورة كاملة من الوضي والبيوة االقتصادية االستثمار والتألمي 
 هز البح  العلمي واألكاديمي وتطوير تعزي. 
 المعلومات اإلحصائية تساهم ليس فق  في مراقبة التقدم ب  في إنجازه. 

 أهمية بناء القدرات اإلحصائية: -1-2
تعر  القدرة اإلحصائية بأن  القدرة ملى جمي وإنتاج ونألـر اإلحصـاءات الصـحيحة و ات العالقـة 

ى تصـنيفات ة الكافيـة والتكلفـة القليلـة نسـبيًا والمسـتندة إلـواالستخدام الواسيو والتـي تمتـاز بالدقـ
  . ومعايير معتمدة دولياً 
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 لك  من:وتنألأ أهمية بناء القدرات اإلحصائية نتيجة 
 لرصد التقدم المحرزو وتقييم نتائج و ثـار المبـادرات اإلنمائيـة مثـ  األهـدا   حاجة دول العالم

 اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر.
  فـيالمؤشرات والبرامج والمنهجيات الجديدة المسـتخدمة  فيالحاجة لمواكبة التطورات الدولية 

 المسوح و ر  الحساا.
  تضعها المؤسسات الدولية. التيالوفاء بااللتزامات الدولية كمعايير النألر 

يـي ك  من المؤسسـات اإلحصـائيةو وجم فيوتتمث  الجهات التي يألملها بناء القدرات اإلحصائية 
العاملين بمجال اإلحصاء بدايـة مـن اإلدارة العليـا للمؤسسـة ومـرورًا بجميـي فوـات العـاملين فيهـاو 

 الوحدات اإلحصائية المنتجة للبيانات في المؤسسات الحةوميةو مستخدمي البيانات.

تقيــيم  اتــي ووضــي إجــراء  فــية بنــاء القــدرات اإلحصــائييــتم بواســطتها  التــيليــة وتتمثــ  اآ
 :من ترامى نتائج  ل  التقييمو وال   يألم  ك  خطة شاملة

 قــــدرات المؤسســــة اإلحصــــائية فــــي مجــــال اإلدارة و و قــــدرات المــــوظفين ومــــؤهالتهم العلميــــة
  والتخطي .

 اإلحصاءات الرسمية.  إمداد ليات ةو و البنية التحتية في المؤسسة اإلحصائي 
 نظم اإلحصاءات القطاميةو و منهجيات ونظم جمي البيانات.  

 إدارة الموارد البألريةو و النألرو  ةات إدارة الجود لي. 

  اإلحصائية:مقومات بناء القدرات  -1-3
 ك  من: فيتتمث  أهم مقومات بناء القدرات اإلحصائية 

 الرسمية. لإلحصاءاتالتسويق الجيد العاملينو و السليم في تعيين  األسلوا  
  ت المختلفة.الدراسا وإمدادفي المؤسسة فرصة تحلي  البيانات  اإلحصائيينمنح 
  للعـاملين فـي  اإلداريـةبنـاء القـدرات تو و فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـا العـاملينتطوير قدرات

 اإلحصائية. اتالمؤسس

  والدولية اإلقليميةاالستفادة من الفرص التدريبية تعظيم. 
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  ـــوظيفي ـــدوير ال ـــاءالت ـــين و و الخدمـــة أثن ـــة ب ـــةنقـــ  المعرف ـــال المختلف  داخـــ  المؤسســـة األجي
 اإلحصائية.

 للمؤسسة اإلحصائية تعزيز دور المةاتب المحلية التابعة 

 المســامدات الفنيــة فــي بنــاء كافــة االســتفادة مــن و  والتخصــف فــي العمــ و  التخطــي  الســليم
  .اإلحصائيةالقدرات 

  تســهي  و و فــي الــوزارات والمؤسســات المنتجــة للبيانــات فــي الدولــة اإلحصــائيةتأهيــ  الوحــدات
 اإلحصائية.المؤسسة من وإلى تدفق البيانات 

 توفير التموي  الكافي بصورة دائمةو و تأهي  قوامد البيانات للمستخدمين . 
 الرسمية. اإلحصائية ةالمؤسسفي  اإلحصائيمركز للتدريب  إنألاء  
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 1ثانيًا: مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية:
 مؤشـرات إلنتـاج الـدولي صـعيدال ملـى األول المـنظم األسـلوا اإلحصـائية القدرة بناء مؤشرات تمث 

 مـن المزيـد وامدة تسامد في إلقاء بداية الدولو حي  تعتبر بين للتطبيق قابلة قدرة إحصائية بناء

 وتوفر منتظمو بألة  النتائج تقاسم وسائ  وتتيح للدول المختلفةو اإلحصائية ملى الظرو  الضوء

 .الدول بين القدرات اإلحصائية بناء لمقارنة  لية
فيـه  تصـبح الـ   المنـا  لتعزيـز إضـافية وسـيلة تـوفير إلـى اإلحصـائية القـدرة بناء مؤشراتوتهد  

ال  التـيالسـليمةو وتحتـاج الـدول  واإلدارة القوميـة داممـًا أساسـيًا للسياسـات اإلحصائية المعلومات
 العمـ  إلـى الخارجيـةو المسـامدات ملـى بألدة امتمادها بسبب مستدامة تكون أنظمتها اإلحصائية

مدى أهمية اإلحصاءات بالنسبة لهـاو  الو نية للسلطات تلبية االحتياجات الو نية. ومندما يتبينل
 .اإلحصائية لألنألطة تضاع  تمويلها سو  األرجح ملى فإنها

وظـائي  ةأن النتـائج المتحصـ  مليهـا يمةـن أن تلبـي ثالثـ فـيوتتمث  أهـم فوائـد هـ ه المؤشـرات 
 وهى: متداخلة

 مظاهر األساسية للظرو  اإلحصائية.  الضوء ملى اليتسل 

 رؤية منظمـة مـن نقـال القـوة حي  تقدم المؤشرات اإلحصاءو    مملية التخطي  لتطويريتسه
الضعي في الجهاز اإلحصائي المنتج للبيانات اإلحصائيةو مما يسامد في تحديـد األولويـات و 

 الوقت. األخرى في نفس  المجاالتالجهود المب ولة في  ومدم تألتتاإلحصائية 

  تطبيـــق المؤشـــرات فـــي فتـــرات مختلفـــة سيســـامد فـــي كألـــي وتقيـــيم مـــدى تطـــور الألـــرول
 ة.اإلحصائي

 يجمي منألور خالل من دولة معينة في اإلحصائية الظرو  اإلحصائية القدرة بناء مؤشرات وتقيس

 الظرو و والتي تتكون من: الممثلة له ه العناصر

  :ـــة ـــة  مؤشـــر تمطـــى المـــوارد 11وتألـــم  مؤشـــرات كمي ـــة الممول ـــة واألجنبي ـــوارد المحلي )الم
 اإلداريــة(و والســجالت للموازنــات الســنويةو والمــوظفين والتجهيــزات(و والمــدخالت )المســوح

 فـي المنتجـةو اإلحصـاءات ملـى تركـز التـي الكميـةو المؤشرات وتستخدم .اإلحصائية والمنتجات
 هـاو وتـوفر هـ ه المؤشـراتمنتجات فـي إمـداد أهـدافها تحقيـق ملـى المؤسسة قدرة تقييم مملية

                                                 
1 - http://www.paris21.org/sites/default/files/scbi-final-arabic.pdf 

http://www.paris21.org/sites/default/files/scbi-final-arabic.pdf
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فـي أنـه يمةـن قياسـها بألـة  فعلـىو  الرئيسـية فائدتها وتتمث  اإلحصائية. داللة ملى األنألطة
الحصـول ملـى المـواردو  فـيمـدى النجـاح  إظهـار إلـى بـالموارد الخاصـة كمـا تهـد  المؤشـرات

البألـرية.  دالبيانـاتو المـوار  مصـادر المانحـةو الجهـات ومـن تألم  التموي  مـن الحةومـة والتي
 ممليـة كافية واسـتعمالها فـي الحصول ملى موارد فيللمؤسسة  التنافسيكما تدمم الموق  

 .المنألود األداء مستوى  إلى اإلنتاج للوصول

 :بالبيوــة اإلحصــائية  الصــلة  ات مؤشــر تركــز ملــى النــواحي 12وتألــم   مؤشــرات نوميــة
والمنتجـات اإلحصـائية.  الرئيسـيةو ةوالعمليـات اإلحصـائي )المؤسسـيةو القانونيـةو التنظيميـة(و

 والعمليـة اإلحصـائيةو البيوـة فـي الموجودة للعناصر األوسي الرؤية النومية المؤشرات وتتضمن

المسـتخدمين. وتعتبـر  الحتياجـات تلبيتهـا حي  من اإلحصائية المنتجات اإلحصائية وخصائف
 :يليما  إظهار في حي  تسامد اإلحصائيو اإلنتاج وفاملية لكفاءة مقاييس النومية المؤشرات

 اإلحصائي. والمؤسساتية وتحفيزها لإلنتاج القانونية مدى تألجيي البيوة 
 اإلنتاجية. منظمة لزيادة واألنألطة مدى كفاية الموارد 
 العم و ومدى تطبيق إجراءات الألفافية. جودة لتعزيز للتعدي  السائدة قابلية الثقافة 

  البيانـات اسـتخدام وتـم الصـحيحة  بًقـا للمنهجيـات الرئيسـية اإلحصـائية العمليـات تنفيـ 

 المالئم. النحو ملى الفنية واألساليب المتوفرة األولية
 بالموضوع. الصلة  ات المنتجات ملى للمحافظة مطبقة حقيقة وجود إجراءات 

 فـإن المسـتخدمينو ومليـه احتياجـات مـي اإلحصـاءات المنتجـة خصـائف مـدى تناسـب 

 جهـةو مـن محـددة بيانـات إنتـاج مجمومـات مـن كـ  تقييم في تسامد أن يمةن المؤشرات

 .األخرى  الجهة من للبيانات المنتجة المؤسسات أداء وحسن وصحة
النوميـة باسـتخدام اسـتمارات يـتم اسـتيفاؤها مـن قبـ  األجهـزة الكميـة و  يتم مادة جمي المؤشـراتو 

يم مؤلي من أربعة مستويات المنتجة للبياناتو حي  يتم تقييم ك  مؤشر بمقارنته مي مقيا  تقي
اإلحصـائية المتطـورة جـدًاو  األنألـطةيطبق المستوى الرابـي ملـى . و مثبت مليه توصيي العالمات

أمـا المسـتوى الثـاني فإنـه يسـتخدم . والمستوى الثال  يطبق ملى األممال الجيـدة إلـى المتوسـطة
المسـتوى األول ا يسـتخدم و بينمـواألممال الجارية والتـي مـازال فيهـا بعـض النـواقف األنألطةفي 

 .يير الجارية لألنألطةفي األممال 



                                     2102مايو  -( 2) العدد                                                              رة اإلحصائية لجمهورية مصر العربيةالقداتجاهات 
 

 - 7 - اإلدارة المركزية لالحصاء والتوثيق                                                           قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات            

 :2012-2002ثالثًا: مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر خالل الفترة 
إ ــار جهــوده التــي يبــ لها إلتاحــة المعلومــات لجميــي األفــراد وفهــم الــنظم  فــيو الــدوليقــام البنــ  

يعـر  بأنـه   القـدرة ملـى  والـ  اإلحصائية بالـدول المختلفـةو بتطـوير مؤشـر القـدرة اإلحصـائيةو 
أوقــات محــددةو والقــدرة ملــى تحليــ  واســتخدام هــ ه  فــياســتخراج ونألــر إحصــاءات موثــو  بهــا 

 بناء السياسات المختلفة  .  فياإلحصاءات 
ويعطى مؤشر القدرة اإلحصائية فكرة مامة من األنألطة اإلحصائية لدول العالم من حي  المـوارد 

ويتكـون مـن ثالثـة مؤشـرات فرميـة تتمثـ  تنوع المنتجات اإلحصـائية.  المتاحة والمدخالتو ومدى
 في ك  من:

  اإلحصاءات: سالمة المنهجية المتبعة لتجميي وإمداد ونألر 

الصــادرة مــن  اإلحصــائية األدلــةوتطبيــق منهجيــات  إتبــاعويقــيس مــدى قــدرة الدولــة ملــى 
 اإلجــراءاتو ويقــيم مجمومــة المتفــق مليهــا دوليــاً  اإلحصــائيةالمؤسســات الدوليــةو والمعــايير 

المطبقة من ك  دولـة لتجميـي وإمـداد إحصـاءات متميـرات االقتصـاد الكلـي والمتميـرات  واألدلة
   تقديرات له ه المتميرات.الاالجتمامية وأساليب إمداد 

 مصادر البيانات ودقتها ودرجة الوثو  بها واالمتماد مليها  : 

التــي تحةــم دورة تجميــي البيانــات مــن  اإلحصــائية اإلداريــة األنظمــةيقصــد بهــا مــدى جــودة و 
أليـرا  إمـداد  بهـامصادرها المعتمـدة داخـ  الدولـةو وكـ ل  دوريـة تجميعهـا ومـدى الوثـو  

 .  االقتصادية واالجتمامية اإلحصاءات

 وتوقيت إصدارها: دورية البيانات 

وميــةو أســبوميةو البيانــات يفقــد تكــون  البيانــاتوالفتــرات الزمنيــة التــي تمطيهــا ويقصــد بهــا 
 شهريةو ربي سنويةو نصي سنويةو سنوية.

 146مامة مـن القـدرات اإلحصـائية فـي لمحة  2112لعام  ويوفر مؤشر القدرة اإلحصائية
للمؤشــرات الفرميــة. وتتــراوح قيمــة المؤشــر مــا بــين  حســابيدولــةو ويعتبــر المؤشــر متوســ  

 القدرة اإلحصائية(. فيلدولة األفض  القدرة اإلحصائية( والمائة )ا فيالصفر )الدولة األسوأ 
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 يتضح ما يلى: 2012-2002وبتحلي  مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر خالل الفترة 
 أملـى مـن المتوسـ  العـالمي الــ    0000 بلمـت قيمـة مؤشـر القـدرة اإلحصـائية لمصـر(

ـــ  ـــ 11025يقــدر ب ــ   يقــدر ب ــا ال ( 5000و متوســ  دول الألــر  األوســ  وشــمال أفريقي
و والمركز 77.72 مقارنة بـ 2012مام دولة  121مالميًا من بين  السابيلمركز لتحت  ا

 . 2002مام  31

  20و حيـ  بلمـت قيمـة المؤشـر الفرمـي الخـاص بالمنهجيـة اإلحصـائية مؤشـرالتحسـن 
و متوسـ  1107المتوسـ  العـالمي الـ   يقـدر بــ  كـ  مـن )أملـى مـن 2012درجة مـام 

ــا  ـــ دول الألــر  األوســ  وشــمال أفريقي ــ   يقــدر ب ـــ( 5002ال ــة ب درجــة مــام  70 مقارن
االلتــــزام بالمعــــايير  فــــيو ممــــا يعةــــس تحســــنًا نســــبيًا 2002درجـــة مــــام  20 و2017

 تصنيي اإلحصاءات. فيواألساليب المتبعة دوليًا فيما يتعلق باإلجراءات المستخدمة 

 مــامنقطــة  100 لتصــ  إلــى مصــادر البيانــاتالمؤشــر الفرمــي الخــاص بقيمــة  ارتفعــت 
و متوسـ  دول الألـر  1205المتوس  العـالمي الـ   يقـدر بــ ك  من )أملى من  2012

 100و 2017نقطــة مــام  00 مقارنــة بـــ( 2203األوســ  وشــمال أفريقيــا الــ   يقــدر بـــ 
القيـام  فـينقطة ممـا يعةـس التـزام مصـر بالمعـايير الدوليـة  2011-2002 وال الفترة 

 بعملية جمي البيانات.

 0000لتصـ  إلـى  دوريـة البيانـاتالفرمي الخـاص ب مؤشرالقيمة  فاعملى الريم من ارت 
و متوســ  دول الألــر  2201)أملــى مــن المتوســ  العــالمي الــ   يقــدر بـــ  2012 مــام

إال أنهــا ال  و2010مــام  2107مقارنــة بـــ ( 7201األوســ  وشــمال أفريقيــا الــ   يقــدر بـــ 
 .0303حي  كانت تقدر بـ  و2002تزال أق  من قيمة المؤشر مام 

و 2012مــام  وبمقارنــة قيمــة مؤشــر القــدرة اإلحصــائية لمصــر بــبعض دول العــالم
 :يليما  لنا يتضح

  مقارنة بمتوس   2012-2002الفترة ارتفاع قيمة مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر  وال
 .قيمة المؤشر لدول الألر  األوس  وشمال أفريقيا
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  ماليزيــا  (و27ن جنـوا أفريقيــا )مــ ملــى كـ ( السـابي مالميــاً ) مصــرترتيـب يالحـ  تقــدم
 الممــراو (57)األردن  و(21) تركيــاو (23) إيــران (و22) الصــين و(33) البرازيــ و (30)
   (.00(و تونس )50)

  الرابي مالميًا. المركزالتي جاءت في بالهند يالح  تأخر ترتيب مصر مقارنة 

 (1جدول رقم )
 2012-2002تطور مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر خالل الفترة 

 الترتيب بيــان
مؤشر القدرة 
 اإلحصائية

 المنهجية اإلحصائية مصادر البيانات ورية البياناتد

4002 13 77.77 31.1 300 20 

4002 7 77.77 31.1 300 70 

4002 2 33.33 31.1 300 70 

4007 32 77.77 31.1 300 70 

4007 32 72.27 72.0 300 70 

4003 33 77.77 31.1 300 70 

4030 37 72.22 72.7 300 70 

4033 30 77.73 72.7 300 70 

4034 34 72.27 30.0 300 70 

4031 3 30.00 30.0 300 70 

4032 7 30.00 30.0 300 70 

4032 7 33.33 31.1 300 70 
4032 32 77.77 71.1 300 70 
4037 42 71.11 30.0 30 70 
4037 7 30.00 30.0 300 70 

Source: http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx  
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 (2جدول رقم )

Source: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Statistical-capacity-indicators# 

 

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Statistical-capacity-indicators
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 (1شة  رقم )
 2012مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر وبعض دول العالم مام 

 (2شة  رقم )
 2012-2002خالل الفترة العالم دول بعض مؤشر القدرة اإلحصائية لمصر و تطور 
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 2:بناء القدرات اإلحصائية فيرابعًا: دور المبادئ األساسية لإلحصاءات 
ــادئ األساســ ــادئ  هــيية لإلحصــاءات المب ــ  المب ــيتل و 1002مــام  المتحــدة األمــم امتمــدتها الت

وقد حثت األمم المتحدة دول  . الرسمية لإلحصاءات العألرة األساسية المبادئ  اسم مليها وأ لق
 وتحديــد ماليــةو جــودة  ات إحصــاءات إمــداد العــالم ملــى االلتــزام بتلــ  المبــادئ مــن أجــ  ضــمان

تصــدرها  التــيئيو باإلضــافة إلــى تعزيـز مصــداقية البيانــات واإلحصـاءات اإلحصـا العمــ  أخالقيـات
 .والدوليدول العالم المختلفة ملى المستويين المحلى 

 ك  من: فيوتتمث  المبادئ األساسية العألرة لإلحصاءات الرسمية 

 الرسمية: اإلحصاءات ملى الحصول في والمساواة والتجرد التناسب: األول المبدأ
الرسـميةو ملـى أسـا  مـن مـدم  باإلحصـاءات المبدأ من خالل قيام الجهات المعنيةويتحقق ه ا 
وتوفيرهـا لجميـي المـوا نين بةـ   اإلحصـائية البيانـات مـن العمليـة فائدتـه يثبـت مـا التحيزو بجمي
 العامة والتحقق منها. ملى المعلومات الحصول في الموا نين لحق إمماالً  تجردو و ل 

 المهنية: واألخالقيات ييرالمعا: الثاني المبدأ
 البيانـات جمـي وإجـراءات أسـاليب بتحديـد اإلحصـائية تويتحقق ه ا المبـدأ مـن خـالل قيـام الجهـا

ــى الثقــة وتخزينهــا وتجهيزهــا اإلحصــائية ــ  مــن أجــ  الحفــاة مل  اإلحصــاءات فــي ومرضــهاو و ل
  الرسمية.

 المسوولية والألفافية:: الثال  المبدأ
 بمصـادر المتعلقـة كافـة المعلومـات ل قيام الجهات اإلحصـائية بعـر ويتحقق ه ا المبدأ من خال 

بألــأنهاو و لــ  مــن أجــ  تيســير فهــم وتفســير  تطبــق التــي واإلجــراءات واألســاليب اإلحصــاءات
 البيانات تفسيرًا صحيحًا.

 الرسمية: لإلحصاءات السليم يير االستعمال مني: الرابي المبدأ
 تفسـير االمتـرا  ملـى أ  فـيالجهات اإلحصـائية لحقهـا  ويتحقق ه ا المبدأ من خالل استخدام

 لإلحصاءات. سليم يير استعمال أو خا ئ

                                                 
2 - http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/2004-21A.pdf 
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 التكلفة: امتبار: الخامس المبدأ
 مـن  لـ  كـان سـواء مصـدر أ  مـن اإلحصـائية األيـرا  أجـ  من البيانات ملى الحصول يجوز

 حـين اإلحصـائية للجهـات ميينب كما. اإلدارية السجالت من أو اإلحصائية االستقصائية الدراسات
  والتكاليي. والتوقيت النومية االمتبار في تضي أن المصدر تختار

 السرية والخصوصية:: الساد  المبدأ
 بـاألفرادو والتـي المتعلقـة كافـة البيانـات ملـى التامـة السـرية ويتحقق ه ا المبدأ من خالل إضـفاء

  لـــ  تعلـــق ســـواء اإلحصـــاءاتو ادأيـــرا  إمـــد فـــياإلحصـــائية الســـتخدامها  الوكـــاالت تجمعهـــا
  معنويين. أو  بيعيين بأشخاص

 التألريي:: السابي المبدأ
 تعمـ  التـي والتدابير واإلجراءات من كافة القوانين الرسميويتحقق ه ا المبدأ من خالل اإلمالن 

 .اإلحصائية النظم بموجبها

 التنسيق:: الثامن المبدأ
التناســق  تحقيــق أجــ  مــن ضــرورياً  أمــراً  البلــدان  داخــ اإلحصــائية الجهــات بــين التنســيق يعتبــر

 .اإلحصائيالنظام  فيوالفعالية 

 الدولية:  المعايير: التاسي المبدأ
 بتعزيـز اسـتخدام البلـدان مـن بلـد كـ  فـي اإلحصـائية ويتحقق ه ا المبـدأ مـن خـالل قيـام الجهـات

 اإلحصــائية لــي الــنظممخت مــن  ريــق توافــق وانســجام الدوليــة واألســاليب والتصــنيفات المفــاهيم
 الرسمية. المستويات جميي ملى وكفاءتها

 الدولي: التعاون : العاشر المبدأ
 فـي اإلحصـاءات مجـال في األ را  والمتعدد الثنائي ويتحقق ه ا المبدأ من خالل إسهام التعاون 

 دول العالم. جميي في الرسمية اإلحصاءات نظم تحسين
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 اإلحصائية:رات بناء القد خامسًا: متطلبات ومعوقات

 متطلبات بناء القدرات اإلحصائية: -5-1

 لمحليةضرورة أن تقوم المؤسسات اإلحصائية بمراجعة قوانين اإلحصاءات العامة ا.  

  أن تسـعى المؤسســات اإلحصـائية باســتمرار لزيـادة مســاهمة التمويـ  الحةــومي فـي ميزانياتهــا
  السنوية.

 سـتفادة الفاملـة مـن الفـرص التدريبيـة اإلقليميـة أن تحاول المؤسسـة اإلحصـائية باسـتمرار اال
  والدولية المتاحة.

  ضرورة العم  ملى تعزيز العالقات اإلقليميـة والدوليـة للمؤسسـة اإلحصـائية بجميـي الوسـائ و
ويمةـــن أن يســـاهم اســـتحداخ وحـــدة متخصصـــة إلدارة هـــ ه العالقـــة بألـــة  كبيـــر فـــي تعزيـــز 

  والدولية. اإلقليميةالعالقات 

 وخاصـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا  اإلحصـــائيةطـــوير البنيـــة التحتيـــة فـــي المؤسســـات ضـــرورة ت
  المعلومات.

  .ضرورة أن يتم تعيين الموظفين في المؤسسة اإلحصائية ملى أسس مهنية بحتة 

  ضمان التدوير الوظيفي للموظفينو والعم  ملى إمداد خبراء أكفاءو وضـمان نقـ  الخبـرة بـين
  القدرة اإلحصائية. األجيال مناصر مهمة في بناء

  في المؤسسة اإلحصائية يسـامد فـي إدارة ممليـة بنـاء القـدراتو  إحصائيإنألاء مركز تدريب
 والمتابعة ملى تقييم األثر الناتج من  ل . 
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 ة:معوقات بناء القدرات اإلحصائي -5-2

 في ك  من:تتمث  أهمها  المعوقاتالعديد من تواجه مملية بناء القدرات اإلحصائية 

 عوقات خارجية أ  خارج المؤسسة اإلحصائية: م  

 .الظرو  السياسية العامة 

 من جانب الحةومة باإلحصاءات. فيمدم االهتمام الكا 

  ياإلحصائ الومييياا. 

 .مزو  المستخدمين من استخدام اإلحصاءات الرسمية 

 : معوقات داخلية أ  من داخ  المؤسسة اإلحصائية نفسها مث 

 . نقف التموي 

 لإلحصاءات الرسمية. ةتزام بالمبادئ األساسية العألر مدم االل 

 .تدنى القدرات اإلدارية والفنية للمؤسسات اإلحصائية 

   ــة بســبب مــدم وجــودبعــض مــزو ــدورات التدريبي الحــوافز  المــوظفين مــن االلتحــا  بال
 التدريب والتأهي  ال   يحصلون مليه.انتهاء فترة للمتدربين بعد الداممة 
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 :خاتمة
في جع  المعلومات اإلحصـائية أحـد العناصـر وسيلة هامة  شرات القدرة اإلحصائيةمؤ  تعتبر

ــة الهامــة الداممــة ل و حيــ  ووضــي األهــدا  التنمويــة االقتصــادية تصــميم السياســاتعملي
حيــ   وصــناع القــرار للخــروج بقــرارات وسياســات ســليمةل مهمــاً  أساســاً  اإلحصــاءات تألــة 

ا. البيانـات اإلحصـائية المسـتخدمة فـي إمـداده تكون السياسات صائبة بقـدر صـحة وجـودة
التحـديات االقتصــادية والماليـة القائمــة  لمعرفـةالبيانـات اإلحصــائية تتـيح المجــال و لـ  ألن 
في معرفـة  بيعـة األوضـاع والظـرو   مما يساهموالتعر  ملى  بيعتها وأبعادها  ووالكامنة

القـدرات  وتـدميم فـي بنـاءالتـي تسـامد المقترحـات وتتمث  أهم  .االقتصادية والمالية القائمة
   لمصر في ك  من: اإلحصائية

 المؤسســـات و وإجـــراء االلتـــزام التـــام بالمبـــادئ األساســـية العألـــرة لإلحصـــاءات الرســـمية
 البنـ  أمده ال   اإلحصائية القدرات مؤشر باالمتماد ملىاإلحصائية تقييم قدرات  اتي 

و بناء ملى نتائج التقييم ل  المؤسساتلت وضي برنامج تطوير  الدولي مما يسامد ملى 
 و ل  تحت إشرا  ورقابة مستمرة من الجهاز المركز  للتعبوة العامة واإلحصاء. 

 البنيـة نظـم التوثيـق و تطوير و تعزيز قدرات الوحدات اإلحصائية في المؤسسات الحةومية
ضـافة و باإلوخاصـة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات اإلحصـائيةالتحتية في المؤسسـات 

 داخ  ك  مؤسسة إحصائية لمتابعة وإدارة مملية بناء القدرات مختصة وحده إنألاءإلى 
ممـا يسـاهم فـي تعزيـز  هـ ا الألـأن فـيو وقيا  وتقييم مـدى التقـدم المحقـق اإلحصائية

 أهمية ودور المؤسسات اإلحصائية محليًا ودوليًا. 

  اســـتمالل و و تـــدريبلل المخصـــف التمويـــ البألـــرية مـــن خـــالل زيـــادة  الكـــوادر تأهيـــ
والدولية والمـنح وبـرامج التمويـ   اإلقليمية التدريبية الفرصالمؤسسات اإلحصائية لكافة 

ممـا يزيـد مـن  المرموقـة اإلحصـائي التـدريب مؤسسـات مـيالتوأمـة  نظـمالدوليةو وإتباع 
 مجــال فــيمهــارات العــاملين بالمؤسســات اإلحصــائية وإكســابهم القــدرات التقنيــة العاليــة 

 .اإلحصائية القدرات بناء

  


