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«التعبئة واإلحصاء» يعلن عن انطالق االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات

الشروق| سيناء نيوز
 17حزيران /يونيو 9102
أطلق الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء ،تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية فى مصر ،وتهدف إلنتاج معلومات تستجيب
الحتياجات مختلف المستخدمين ،بحسب اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء.
وانطلقت أمس األول اجتماعات اللجنة العليا اإلحصائيات الوطنية ،والتى تضم وزيرة التخطيط ،رئيس اللجنة ،ووزراء البترول،
والتربية والتعليم ،والمالية ،والتنمية المحلية ،والصحة والسكان ،واإلسكان ،والتجارة والصناعة.
وقال «بركات» :إن مصر شهدت زيادة كبيرة فى الطلب على اإلحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية فى هذا المجال مثل
البيانات الضخمة وثورة البي انات والسجالت اإلدارية ،نتيجة للتغيرات االجتماعية واالقتصادية على غرار أغلب دور العالم،
« لتبنى ثورة البيانات وأساليب جمع البيانات الجديدة ،طلب الجهاز الدعم الفنى والتقنى من منظمة الشراكة من أجل التنمية ،من
أجل تصميم استراتيجية وطنية لتطوير النظام اإلحصائى فى مصر».
وأضاف أن ووجه بالعمل على تصميم استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات خاصة بمصر تقوم على المبادئ المتفق عليها دوليا
وأفضل الممارسات باإلضافة إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين ،والتى تعتبر خطوة فى االتجاه
الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر .9101
وكانت أولى خطوات التنفيذ هى تقييم مستقل لنظام اإلحصاءات الوطنى لمصر عن طريق تعيين فريــق خبــراء مشترك من
بعض المنظمات الدولية (الشراكة من أجل التنمية فى القرن الـ ،90بنك التنمية اإلفريقى ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا واللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (األسكوا) التابعتين لألمم المتحدة) ،والخبراء الوطنيين للقيام بمهمة تقييم على مراحل كانت
آخرها خالل الفترة فى سبتمبر  9102بالتركيز على البنية القانونية والمؤسسية والعمليات اإلحصائية الخاصة بإنتاج اإلحصاءات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،كما راجع الخبراء عددا من الوثائق ودونوا مالحظات حول تسيير النظام اإلحصائى المصرى.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الخبراء أوصوا بعدة أمور منها قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،بتطوير خطة النظام
اإلحصائى ،وهو ما تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية فى مصر.

رئيس جهاز اإلحصاء :اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات خطوة فى االتجاه الصحيح
اليوم السابع
 12حزيران /يونيو 9102
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،إن اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات تعد
خطوة فى االتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر  ،9101الفتا إلى أن أولى خطوات التنفيذ لتلك اإلستراتيجية تتمثل فى تقييم
مستقل لنظام اإلحصاءات الوطنى لمصر عن طريق تعيين فريق خبراء مشترك من بعض المنظمات الدولية ،مثل (الشراكة من
أجل التنمية فى القرن الـ ، 90بنك التنمية األفريقى ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(األسكوا) التابعتين لألمم المتحدة) ،بجانب الخبراء الوطنيين.
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وأضاف بركات ،خالل كلمته بالمؤتمر الصحفى لإلعالن عن بدء أعمال اللجنة العليا لوضع االستراتيجية الوطنية لتطوير النظام
اإلحصائى فى مصر ،أن مهمة التقييم التى قام بها الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين ،تمت على مراحل ،كان آخرها فى سبتمبر
 ، 9102وركزت على البنية القانونية والمؤسسية والعمليات اإلحصائية الخاصة بإنتاج اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.
و تابع" :خالل تلك المهمة قام الفريق بإجراء سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالعمل اإلحصائى بالجهاز والوزارات والهيئات
الحكومية والمنظمات اإلقليمية والدولية الشريكة ،باإلضافة إلى مستخدمى البيانات من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدنى" ،الفتا
إلى أن الخبراء قاموا بمر اجعة عدد من الوثائق ودونوا مالحظات حول تسيير النظام اإلحصائى المصرى ،والتى كان من شأنها
المساعدة فى عملية التقييم.
وأوضح اللواء خيرت أن توصيات الخبراء جاءت فى عدة أمور ،منها قيام جهاز اإلحصاء  -بصفته الجهة الفنية المسئولة عن
توفير البيانات اإلحصائية والمنسق للعمل اإلحصائى بالدولة -بتطوير الخطة المشتركة متوسطة األجل وتوجيه وتنسيق إنتاج
الخطط القطاعية لإلحصاء التى ستشكل دعائم اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير اإلحصاء ،الفتا إلى أنه تم إقرار هذه التوصية
من قبل ورشة عمل عُقدت في يناير  9102بالقاهرة بحضور شركاء العمل اإلحصائى لمناقشة تقرير التقييم.
وأضاف" :أن الجهاز يشهد اليوم البدء فى تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية فى مصر واستكمال اإلجراءات التنظيمية للبدء
فى أعمال التصميم ،وذلك من خالل توافق اللجنة العليا المعنية على منهجية العمل والهيكل اإلداريدة لإلستراتيجية" ،مشيرا إلى
أن اليوم سيشهد استصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية ،وخارطة الطريق ،باإلضافة إلى ،تحديد تاريخ االنطالق
الرسمى لإلستراتيجية ،والتى ستنعكس آثارها على التخطيط القومى للدولة.

المركزي لإلحصاء يُعلن عن االستراتيجية الوطنية للتطوير
بلدنا اليوم
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مؤتمرا صحفيا إلعالن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات ،بمقر الجهاز
عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
ً
بشارع صالح سالم ،ويرأس المؤتمر اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،والدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ،بحضور عدد من الوزراء.
وخالل المؤتمر ،أعلن اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن البدء في تصميم أول
استراتيجية إحصائية وطنية في مصر واستكمال اإلجراءات التنظيمية للبدء في أعمال التصميم ،وذلك من خالل توافق اللجنة
على منهجية العمل والهيكل اإلداري لإلستراتيجية ،واستصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية ،وخارطة الطريق،
باإلضافة إلى تحديد تاريخ االنطالق الرسمي.
وأضاف "بركات" ،أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على اإلحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية في هذا المجال ،مثل البيانات
الضخمة وثورة البيانات والسجالت اإلدارية في مصر كما هو الحال في العديد من دول العالم ،موضحا أن هذا نتيجة للتغيرات
االجتماعية واالقتصادية ومتطلبات الرؤى الوطنية واإلقليمية والدولية للتنمية طويلة األجل مثل رؤية مصر  ،9101ورؤية أفريقيا
 ،9120وأهداف التنمية المستدامة األممية.
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وأكد ،على ضرورة تعزيز آليات تنسيق المعلومات اإلحصائية في الدولة لضم كافة شركاء العمل اإلحصائي الذين يقومون بإنتاج
واستخدام اإلحصاءات ،ومن أجل تعزيز تنسيق النظام اإلحصائي الوطني في مصر تماشيا مع األطر الدولية في إطار المبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية والميثاق األفريقي لإلحصـاء.
وأضاف ،أن الجهاز طلب الدعم الفني والتقني من منظمة الشراكة من أجل التنمية (باريس  )90وغيرها من الشركاء الدوليين
للتعاون من أجل تصميم استراتيجية وطنية لتطوير النظام اإلحصائـي في مصــر.
واستطرد ،أن تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات تقوم على المبادئ المتفق عليها دوليًا وأفضل الممارسات ،باإلضافة
إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين ،والتي تعتبر خطوة في االتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر
.9101

رئيس «اإلحصاء» يعلن بدء تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية في مصر
المصري اليوم
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أعلن اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن البدء في تصميم أول استراتيجية إحصائية
وطنية في مصر واستكمال اإلجراءات التنظيمية للبدء في أعمال التصميم ،وذلك من خالل توافق اللجنة على منهجية العمل
والهيكل اإلداري لإلستراتيجية ،واستصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية ،وخارطة الطريق ،باإلضافة إلى تحديد
تاريخ االنطالق الرسمي.
وقال «بركات»  ،خالل اجتماع اللجنة القومية اإلحصاءات ،اليوم األحد ،إن «هناك زيادة كبيرة في الطلب على اإلحصاءات
واستخدام مصادر غير تقليدية في هذا المجال ،مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجالت اإلدارية في مصر كما هو الحال
في العديد من دول العالم» ،موضحا أن هذا نتيجة للتغيرات االجتماعية واالقتصادية ومتطلبات الرؤى الوطنية واإلقليمية والدولية
للتنمية طويلة األجل مثل رؤية مصر  ،0202ورؤية أفريقيا  ،0200وأهداف التنمية المستدامة األممية.
وأكد على ضرورة تعزيز آليات تنسيق المعلومات اإلحصائية في الدولة لضم كافة شركاء العمل اإلحصائي الذين يقومون بإنتاج
واستخدام اإلحصاءات ،ومن أجل تعزيز تنسيق النظام اإلحصائي الوطني في مصر تماشيا مع األطر الدولية في إطار المبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية والميثاق األفريقي لإلحصـاء.
وأضاف أن الجهاز طلب الدعم الفني والتقني من منظمة الشراكة من أجل التنمية (باريس  )02وغيرها من الشركاء الدوليين
للتعاون من أجل تصميم استراتيجية وطنية لتطوير النظام اإلحصائـي في مصــر.
وتابع أن « عددا ليس بقليل من الدول األفريقية قاموا بتصميم إستراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات ،كما أن هذا االتجاه قد
تزايد أيضا بين الدول العربية».
واستطرد أن «تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات تقوم على المبادئ المتفق عليها دوليا ً وأفضل الممارسات ،باإلضافة
إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين ،والتي تعتبر خطوة في االتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر
.»0202
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وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تقييم مستقل لنظام اإلحصاءات الوطنى لمصر عن طريق تعيين فريــق خبــراء مشترك من بعض
المنظمات الدولية ،وتم عقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالعمل اإلحصائي بالجهاز والوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات
اإلقليمية والدولية الشريكة ،باإلضافة إلى مستخدمى البيانات من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني.

"اإلحصاء" يطلق االستراتيجية الوطنية لتطوير النظام اإلحصائي
مباشر
 02حزيران /يونيو 9102
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن مصر شهدت زيادة كبيرة في الطلب على
اإلحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية في هذا المجال مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجالت اإلدارية؛ كالعديد من
دول العالم.
وأوضح "بركات" ،في كلمته خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز لإلعالن عن إطالق االستراتيجية الوطنية لتطوير النظام
اإلحصائي ،أن ذلك جاء نتيجة للتغيرات االجتماعية واالقتصادية ومتطلبات الرؤى الوطنية واإلقليمية والدولية للتنمية طويلة
األجل مثل :رؤية مصر  9101ورؤية أفريقيا  9120وأهداف التنمية المستدامة األممية" ،من أجل تعزيز آليات تنسيق المعلومات
اإلحصائية في الدولة لضم شركاء العمل اإلحصائي الذين يستخدمون اإلحصاءات ،ومن أجل تعزيز تنسيق النظام اإلحصائي
الوطني في مصر تمشيا مع األطر الدولية فى إطار المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والميثاق األفريقي لإلحصاء.
وأضاف أن الجهاز طلب الدعم الفني والتقني من منظمة "الشراكة من أجل التنمية (باريس  ")90وغيرها من الشركاء الدوليين
للتعاون من أجل تصميم استراتيجية وطنية لتطوير النظام اإلحصائي في مصر ،وذلك لتبني ثورة البيانات وأساليب جمع البيانات
الجديدة.
وأشار إلى أن عدد من الدول األفريقية صممت استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات ،مبي ًنا أن هذا االتجاه تزايد أيضا بين
الدول العربية ،موضحا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للعمل؛ اتجه لتصميم استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات،
خاصة بمصر تقوم على المبادئ المتفق عليها دوليا ً وأفضل الممارسات باإلضافة إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء
العمل الرئيسيين ،والتي تعتبر خطوة في اإلتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر .9101
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الجهاز المركزي للمحاسبات يعلن عن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات
اتجاه
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عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،غدا األحد ،مؤتمرا صحفيا إلعالن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات في
العاشرة والنصف صباحا بمقر الجهاز.
ويرأس المؤتمر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
والمتابعة واإلصالح اإلدارى ،بحضور عدد من الوزراء.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 6

