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إعداد استراتيجية وطنية لتطوير النظام اإلحصائي 
 المصري

 مبررات إعداد االستراتيجية
- إعداد إستراتيجية وطنية فعالة وحديثة للنظام اإلحصائى من األولويات أصبح 

الوطنية الهامة فى ضوء التطورات والمتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية 
.والتكنولوجية المتسارعة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية   

 

كما إن عصر المعلومات الذى نعيش فيه قد أدى إلى خلق طلبات جديدة -
متنوعة على البيانات اإلحصائية مما أفضى إلى زيادة المسئوليات واألعباء 

 الملقاة على عاتق مؤسسات وأجهزة اإلحصاء الوطنى



اإلحصائي وطنية لتطوير النظام أهداف اإلستراتيجية 
 المصري     

والمؤشرات البيانات على المتزايد الطلب تلبية على القدرة زيادة 
 . وفعال ءكف بشكل اإلحصائية

 
حسب مصر فى المنتجة الرسمية اإلحصاءات جميع وتصنيف إنتاج 

 .المتقدمة الدول مع مقارنتها قابلية وزيادة الدولية، المعايير أفضل
 

اإلدارية البيانات مصادر لدى المتاحة للموارد األمثل االستغالل 
 .الموجودة

 
 



لتطوير النظام  وطنيةاإلستراتيجية أهداف :تابع
 اإلحصائي المصري 

 التنسيق بين المعنيين بالعمل اإلحصائى وخفض احتماالت تكرار زيادة
وتضارب اإلحصاءات لخلق الثقة فى البيانات والمعلومات اإلحصائية 

 .مصداقيتهاوتأكيد 
 زيادة الوعى اإلحصائى على المستوى الوطنى. 





 2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامة

الشعب خرج التى الكريمة الحياة لحلم استجابة2030 مصر استراتيجية تعد 
 عدالة -حرية -عيش» شعار تحت يناير 25 ثورة فى بها يطالب المصرى
  فبراير شهر فى االستراتيجية المصرية الحكومة أطلقت وبذلك ,«اجتماعية

 االقتصادية المحاور فى طريق خارطة وضع إلى تهدف والتي ,2016
 التصنيف ورفع المواطن معيشة مستوى لتحسين والبيئية واالجتماعية
 .االقتصادي

 



 2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامة:تابع

في أساسية محطة 2030 مصر رؤية :المستدامة التنمية استراتيجية تمثل 

 خريطة تمثل كما .بالمستقبل الحاضر تربط مصر في الشاملة التنمية مسيرة

 على وتعمل التنافسية، والمزايا المقومات من االستفادة تعظيم تستهدف طريق

 .وكريمة الئقة حياة توفير في المصري الشعب وتطلعات أحالم تنفيذ



 2030مصر رؤية :المستدامةالتنمية استراتيجية :تابع

2030 عام بحلول مصر تكون أن » في االستراتيجية رؤية وتتمثل 
 والمعرفة، االبتكار على يعتمد ومتنوع ومتوازن تنافسي اقتصاد ذات
 نظام ذات والمشاركة، االجتماعي واالندماج العدالة على قائمة

 لتحقق واإلنسان المكان عبقرية تستثمر ومتنوع، متزن أيكولوجي
 .المصريين حياة بجودة وترتقي المستدامة التنمية

  كما تهدف الحكومة من خالل هذه االستراتيجية أن تكون مصر
دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية  30ضمن أفضل 

االقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية األسواق، 
 .وجودةالحياة



 

 



 

  اإلحصاءات الرسمية وثورة البيانات
  
 ال شك أن اإلحصاءات الرسمية في اآلونة األخيرة قد شهدت انتعاشا

 .، خاصة مع ظهور ما يسمى بثورة البياناتملحوظا
 
 ويرجع ظهور ثورة البيانات إلى االحتياج لوجود مصادر كثيرة ومتعددة

 .للبيانات بحيث يمكن لألجهزة اإلحصائية أن تواجه الغزو الشديد للبيانات
 
 ويعد البحث عن مصادر جديدة ومتنوعة للبيانات وتطوير طرق جمع

وعرض وتحليل ودراسة تلك البيانات قد أصبح ضرورة ملحة لتطوير 
 .البنية التحتية لعناصر اإلحصاءات الرسمية على المستوى العالمي

 
 



الوطنيـــة تحقيق نظام متكامل ومترابط لإلحصـاءات : 1المبـدأ 
 فى الحصــول عليهــاوالمساواه  

 رئيسى كمصــدر واإلحصـــاء العامة للتعبئــة المركــزى الجهــاز مسئوليـة واقـع من
 فى عنه غنى ال عنصرا   تعتبر والتى مصر فى الرسمية االحصائية للبيــــــانات

 جميــع يغطى البيـانـات من هائـل كم بجمـع الجهـــاز يقـوم المعلومــــاتى، النظــام
 :هى رئيسية مصـادر ثـالثــة خـــالل مـن الحيـــــاة أوجــــه

 .واالقتصـاديــة الســكانية الـتعـدادات -1              
 .بـالـعيـنـة الميـدانيــــــة الـبـحـوث -2              
 .للـوزارات االداريـة الـسـجــالت -3              

واإلحصاءمدى تطبيقه في الجهاز المركزي للتعبئة العامة   



 القومـى المركــز طريـق عن البيــانـات مستخدمي لجميـع اتـانــالبي هذه رــتوفي يتــم
  كانـت ومهمــا البيـانـات طــالبى كان أيـا   بالبيــانـات المستخدمين يمــــد الـذى للمعلــــومات
 :طريــــــق عن المطلــــــــوب البيــــــــان أهميـــــــــــــة

   يتم والتى (شهرية /سنوية ربع /سنوية) بدوريات الجهاز يصدرها التى النشــــرات-
 .االحصائية بموضوع المـعنييـــــن جميـع إلـى صدورهــــــــا بمجـــــــرد إرسالها    
   24بالجهـاز على مـــــدارتشمل جميع قواعد البيانات المتاحة انترنت التى مصر شبكة -
 .  ايــــــام اسبــــــوعيـا 7، ســـــــاعة    
 .الـخـــــــــــرائـط الـجـغـــــرافـيـــــة -
 .االستجابة للمطالب الخاصة للمستخدمين لموقع الجهاز على شبكة االنترنت -
 .مـكتبــــــــــــة الـجهـــــــــــــــــاز -

واإلحصاءمدى تطبيقه فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة   

تحقيق نظام متكامل ومترابط لإلحصـاءات الوطنيـــة والمساواه  : 1المبـدأ ( تابع)
 فى الحصــول عليهــا



 اإللتزام بالمعايير المهنية واألخالقية: 2المبدأ 

 تمامـا  بتطبيـق هـذا الشـق مـن  خـالل تنفيـذ الجهاز ملتـزم  :المعايير المهنية
مراكـز التـدريب االحصـائى وتكنولوجيـا المعلومـات التي تقدمها برامج التدريب 

 .وتحسيـــــن األداء للعـــامليـــــن بهتستهدف القدرات االحـصائيـة التى 
 

يحرص حيث الجهاز فى  بالكامل مطبق الشق وهذا :األخالقية المعايير 
 بمراعاة الميدانى العمل فى المشاركين توعية على التدريب على القائمين
      البيانات أن لهم مؤكدين البيان معطى مع التعامل فى المهنة أخالقيات

 .مجمعة وبصورة فقط اإلحصائيه لألغراض إال تستخدم ال
 



 اإللتزام بالشفافية والدقة: 3المبدأ 

اإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   

 : الشفافية لمبدأ بالنسبة
 نشر يتم حيث ,الرسمية اإلحصاءات نشر في التامة الشفافية على  الجهاز يحرص

 في تدخل أي دون البحث محل للظاهرة الحقيقي الواقع تعكس التي الفعلية النتائج

  .المختلفة الجهات طلب على بناء   البيانات تعديل أو تصحيح



 اإللتزام بالشفافية والدقة: 3المبدأ ( تابع)

 :بالنسبة للدقة
 على للبيـانـات التـــامة الدقة تحقـق التى القواعـــد مراعــاة على الجهـــاز يحــــرص
 :تشمــل والتي االحصـائية العملية مدخـالت جميـــــع

  صحيحــــــة و اطـــــــــار منــــــــــاسبعينـة اخـتيــــــار. 
  إعـــــــــداد استمــــــــــــارة هـادفــــــــة بسيـــــــــطة. 
  اإلعتمــــــــــاد عـلى البــــــــاحث الجيـــــــــــــــــــــد  . 
  إعــــــــــداد قـواعـــــــــد مـراجعــــــــــة دقـيقـــــــة. 
  تطبيــــــــق بــــــــــرامـج مـراقـبــــــــة الـجــــــــودة  . 
  حزم برامـج حديثــــة/تحليـــــل/إتبــــــاع نظـــــم ادخــال. 
   متناول جميع المستخدمينبسيطة ومتعددة فى استخدام وسائل نشر. 

اإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



البيانات ويقوم باإلعالن الجهاز على مصادر متنوعة فى الحصول على يعتمد 
 .  عنها وبكافة تفاصيلها

 اإللتزام بالشفافية والدقة: 3المبدأ ( تابع)

 مصادر البيانات 

 المصادر اإلدارية
المسوح 
 الميدانية

 التعدادات



 تيسير التفسير السليم لإلحصاءات: 4المبدأ 
واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   

 جميع النشرات التى يعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامـة واإلحصـاء علـى تحتوى
مقدمة تعرض فيها معلومات عن مصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التـى 

 :تطبق بشأنها مثل
 .اتهـانـبيع ـم جمـذى يتـال بالنشـاطالمنشــآت الخـاص إطـار 1.
ـــائيـصـفــى اإلح  دمةخـــد المستعــدة الحــ، و فتــرة جمــع البيــان 2.  ع ـوب جمـــلـــسوا   ةـ

 .(حصر شامل أم بالعينة)ات ـانــالبي
   .ناتاالبيلى ـعصول ـحـالصادر ـم3.
 .رةـفى النشستخدمة ـة المــــم العلميـهيـاف والمفـاريــتعـال4.



 إعتبارات التكلفة والتوقيت والجودة: 5المبدأ 

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   

 ـــات عناصـــر الجـــودة يضـــع ـــاره لمصـــدر البيان ـــار عنـــد اختي الجهـــاز فـــى االعتب
والعـبء الـذى يقـع علـى كاهـل معـد البيـان لتحقيـق التـوازن والتوقيت والتكاليف 

ــة ــة تنفيــذ البحــوث واإلحصــاءات المختلف ــين تكلف ــا ... ب والمــدة الالزمــة إلجرائه
لــذا تتفــاوت توقيتــات اجــراء واإلحصــاءات، ومســتوى دقــة وشــمول هــذه البحــوث 

طبقا لمستوى شمولها وتكلفتهـا وطبيعتهـا مثـال ذلـك الهامة التعدادات والبحوث 
ـــلتعا ـــام للسـداد العــــــ ـــكان واإلســـ ـــيســتلزم جه كان والمنشــآتــ وتكلفــة  ا ـ ضخمــ ا  دـ

 .عشر سنواتكل  ينفذ ولذلكباهظة 



 اإللتزام بسرية البيانات الفردية: 6المبدأ 

 فراداألب المتعلقة البيانات على التامة السرية إضفاء على الجهاز يحرص 
 تعلقت سواء اإلحصاءات، إعداد ألغراض تجمع التىو  المنشآت أو

 جميع فأن البيان لمعطى الثقة وإلعطاء معنويين، أو طبيعيين بأشخاص
  البيانات هذه أن إلى الغالف صدر فى االشارة تتضمن االستمارات أغلفة
 .العلـــمى البحـــث ألغـــــراض إال تستخـــــدم وال سرية

 البيانات هذه إدخال يتم االستمارات طريق عن البيانات جمع مرحلة وبعد 
  طبيعيين سواء األشخاص أسماء إلى اإلشارة وبدون ةرقمي بأكواد اليكترونيا

 إجمالية بصورة اإلحصاءات فى تنشر التى الجداول وتستخرج معنويين أو
 .فردية بيانات أى تنشر وال

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



 اإلعالن عن القوانين التى تحكم النظم اإلحصائية: 7المبدأ 

جمع عند بموجبها يعمل التي والتدابير واإلجراءات القوانين عن اإلعالن يتم 
 :يتم حيث ميدانيا البيانات

 .ميدانيا   الباحثين عمل لتسهيل بالدولة األمن أجهزة إبالغ -1
 إلي باإلضافة هويتهم، يوضح البيانات لجامعي (كارنيه) تصاريح إستخراج -3

  ونبذة المطلوبة البيانات أهمية يتضمن المبحوثة األسرة لرئيس موجه خطاب
 كامل وبشكل بدقة البيان إعطاء ضرورة على تنص التي القانون بنود عن

 . الميدانى للباحث

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



التنسيق بين جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحقيق : 8المبدأ 
 اإلتساق فى النظام اإلحصائى

مجملهــا علــى التعــاون والتنســيق بــين الجهــات التــى تمثــل فــى  الجهــاز حــرصي
مركـــز دعـــم واتخـــاذ القـــرار ، مراكـــز المعلومـــات )مثـــل  االحصـــائى المصـــرىالنظـــام 

، لـــذلك تـــم تشـــكيل لجنـــة ( الـــ ...بـــالوزارات المختلفـــة ، وزارة التنميـــة االقتصـــادية 
لمراجعـــة البيانـــات والمعلومـــات والتنســـيق بـــين جهـــات النظـــام االحصـــاء المصـــرى 

 :االتىلتحقيق 

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



 تنتجها  تحديث وتوحيد االدلة والتصانيف المستخدمة في اإلحصاءات التي  -1
 .مراجعة دولية تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلةآلخر المختلفة طبقا الجهات     
 إنتاج      تحـــديث وتطـــــوير وتوحيـد اأُلطـــر والمفاهيـــم والتعاريف المستـخدمـة فى  -2
 .البيــــــان فى الـجهـــــات المـختلفـــــــــــــــــــةنفس     
  دراسـة االحصائيات المختلفة التى تخص النشاط الواحد سواء داخل الجهاز   -3
 .فى الجهات االخرى المنتجة للبيانات ومحاولة القضاء على االزدواجية أو      

التنسيق بين جميع الجهات المنتجة للبيانات : 8المبدأ : تابع
 لتحقيق اإلتساق فى النظام اإلحصائى



اإللتزام بالمعايير الدولية الخاصة بإستخدام المفاهيم : 9المبدأ 
 الدوليةوالتصانيف والتعاريف واألدلة 

 استخدام المركزى الجهاز يعدها التى اإلحصاءات جميع عدادإ عند يراعى 
  المســــوح إعــداد فى ةــالدولي والتعاريــف واالدلـــة انيـــفوالتص المفاهيم

 .الدولية اتـمقارنال لتسهيل واالحصـاءات
للنشر الخاص بالمعيار الملتزمة الدول إلى االنضمام فى مصر نـجحت وقد 

SDDS جميع استكملت التى  العالم مستوى على 59 رقم الدولة لتصبح   
 .2004 يناير فى المعيار لهذا امــــلالنضم الشروط

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



التعاون الثنائى المتعدد األطراف على المستويين القومى : 10المبدأ 
 والدولى

جسور إقامة على واإلحصاء العامة للتعبئة المركزى ازــالجه رصـــيح 

  المحليــة اتــــــالجه ةـــكاف مع رافـــــاإلط ددـوالمتع الثنائى التعاون

 اءاتــــصـاإلح مــــنظ نـــــلتحسي اتـانــللبي ةــالمنتج ـةالدوليو

 .ةــــــــرسميـال

واإلحصاءمدى تطبيقه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة   



والمؤتمرات العمل وحلقات الندوات جميع فى دوليا   الجهاز يشارك 
 التطور ومواكبة اإلحصاءات بتحسين تعنى التى والدولية العالمية
 التطور لمواكبه الندوات هذه بحضور الجهاز من المشاركون ويقوم
 .جديد كل من واالستفادة اإلحصاء مجال فى
 ومستخدمى منتجى بين تجمع ندوات بتنظيم أيضا الجهاز يقوم 

 .البيانات مستخدمي متطلبات على للتعرف البيانات
 مثل التدريب مراكز مع بالتعاون الجهاز يقوم sesric   وغيرها 

 . بالجهاز العاملين قدرات لبناء

التعاون الثنائى المتعدد األطراف على المستويين القومى : 10المبدأ ( تابع)
 والدولى



 يتم التنسيق الكامل بين شركاء العمل اإلحصائى من المنظمات الدولية والهيئات
 الخارجية وأجهزة اإلحصاءات الوطنية بمختلف دول العالم

القومى  المستويينالتعاون الثنائى المتعدد األطراف على : 10المبدأ ( تابع)
 والدولى

 –بحث الهجرة الدولية 
 (ILO)منظمة العمل الدولية 

  -بحث التدخين بين البالغين
منظمة الصحة 

 (WHO)العالمية

 
-بحث عمالة األطفال 
 (ILO)منظمة العمل الدولية 

 

 أهم األبحاث التى يجريها الجهاز مع جهات خارجية 



 ومن أهم المسوح التي يجريها الجهاز بالشراكة مع أطراف أخرى على المستويين
 :القومي والدولى 

التعاون الثنائى المتعدد األطراف على المستويين القومى : 10المبدأ ( تابع)
 والدولى

 2016مسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد النساء لعام  -1
 

 أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون مع المجلس القومي
للمرأة وصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية مسح التكلفة االقتصادية للعنف 

 . 2015القائم على النوع االجتماعى فى جمهورية مصر العربية لعام 
 

 يهدف المسح إلى قياس معدالت حدوث انتشار األنواع واألشكال المختلفة للعنف
عالوة على النتائج المترتبة على العنف ضد , ضد المرأة المصرية بصفة خاصة

 .المرأة والتكاليف االقتصادية المرتبطة بها
 



 ومن أهم المسوح التي يجريها الجهاز بالشراكة مع أطراف أخرى على المستويين
 :القومي والدولى 

التعاون الثنائى المتعدد األطراف على المستويين القومى : 10المبدأ ( تابع)
 والدولى

 مسح استخدام الوقت فى جمهورية مصر العربية -2
 

 أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
 .وبنك التنمية األفريقي أول مسح ألستخدام الوقت فى جمهورية مصر العربية 

 

 يهدف المسح إلى التعرف على نوعية الحياة وطبيعة األنشطة التى يمارسها األفراد
فى حياتهم اليومية التى تتعلق بأنشطة األعمال اإلنتاجية سواء مدفوعة األجر أو 

ورعاية الكبار واألطفال والتعليم وأنشطة وقت , غير مدفوعة األجر واألعمال المنزلية
باإلضافة إلى قياس وتقدير العمل غير مدفوع , وأنشطة العناية الشخصية , الفراغ 
نشاء حسابات متعلقة بإنتاج األسر المعيشية, ( المنزلى والتطوعى)األجر  .وا 

 





 الجهود المبذولة لبناء قدرات العاملين
داخل مصر –1  

 2015بيان بأعداد الدارسين بالدراسات العليا عام 

 إجمالى
152 

 دبلومة
76 

 ماجستير
64 

مسجلين 
للحصول على 

 الدكتوراة

12 



 منحة السوربون

الجهود المبذولة لبناء قدرات العاملين: تابع  
خارج مصر – 2  

 العاملين لتأهيل منحة تقديم علي ليون وجامعة السوربون جامعة مع التنسيق تم-
 -:بالجهاز

 جامعة من المتعمق االحصائى التحليل فى  دولية دبلومة على (15) عدد حصل -
   الدراسى للعام فرنسا – ليون بمدينة بيرنارد كلود وجامعة بباريـس السوربون

2010 / 2011 . 
 



 منحة السوربون

الجهود المبذولة لبناء قدرات العاملين: تابع  
خارج مصر – 2  

 الدراسى للعام عاليه اليها المشار الدبلومة على للحصول (10) عدد تأهيل-
2012/ 2013. 

 

  الدراسي للعام عاليه اليها المشار الدبلومة على للحصول (10) تأهيل تم كما-
 .الرابعة للمجموعة اإلعداد وجاري ,2015/2014



خارج مصر – 2/تابع  

المبذولة لبناء قدرات العاملينالجهود :تابع  

 فى وكوريا مصر بين المثمر التعاون إطار فى -
 بين التعاون خالل من وذلك اإلحصاءات مجال

 والوكالة واإلحصاء العامة للتعبئة المركزى الجهاز
 عدد تأهيل تم (KOICA) الدولى للتعاون الكورية

 التدريبى البرنامج لحضور  بالجهاز العاملين من
 .اإلحصائية بالممارسات الخاص

 عدد المشاركين السنـــة

2007 1 

2008 2 

2009 2 

2010 2 

2011 15 

2012 15 

2014 15 





 رؤية المشـــروع

 تطبيق خالل من الحكومية للمؤسسات الذاتي التقييم على المشروع يعتمد
 وصول يضمن بما للجودة الدولية المعايير وتطبيق لنشر األوروبي، النموذج

 الخدمات كفاءة تحقيق بغرض والريادة المتميز األداء إلى الحكومية المؤسسات
 .العاملين ورضاء



 نتائج تحقيق المشروع
 

 التطوير خالل من العميل ومتطلبات احتياجات وتلبية الجودة تحقيق
  نوعية وتحسين العميل، رضاء لكسب اإلنتاجية للعمليات المستمر والتحسين
 .والجهد والوقت التكاليف وتقليل العمال، أداء مستوى ورفع المنتجات،





 أهم المنظمات التي يتعامل معها الجهاز
  UNSD المتحدة لألمم اإلحصائي القسم .1
 League of Arab States العربية الدول جامعة.2
    للدول والتدريب واإلجتماعية واإلقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز.3
 SESRIC (أنقرة مركز)  اإلسالمية   
 WORLD BANK الدولي البنك.4
    الحادي القرن في التنمية أجل من اإلحصاء في الشراكة مجموعة .5
  21PARIS21  باريس  والعشرين   
 ECA إلفريقيا االقتصادية اللجنة .6

 



 AFDB  األفريقى التنمية بنك .7
   COMESA  أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة األفريقية السوق منظمة .8

   UNPFللسكان المتحدة األمم صندوق .9

 AITRS اإلحصائية والبحوث للتدريب العربي المعهد.10

 API بالكويت للتخطيط العربي المعهد.11

  ILO الدولية العمل منظمة.12

 

 

 

 

 

 أهم المنظمات التي يتعامل معها الجهاز: تابع



   (اليونيسكو) الثقافة و العلم و للتربية المتحدة األمم منظمة .13

 ( ESCWA) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة .14

 ISI الدولي اإلحصاء معهد .15

 WHO  العالمية الصحة منظمة .16

  KOICA (كويكا) الكورية الدولي التعاون وكالة .17

 EURO STAT لالحصاء األوروبى االتحاد .18

 أهم المنظمات التي يتعامل معها الجهاز: تابع





والتى بدورهـا ستقوم بتنفــيذ تعداد  2006تــم إنشاء لجنــة التواصل أثنــاء تعـداد 
 .2006باإلستفـــادة مـــن النقــاط اإليجابيــة وتجنب السلبيــات مــن تعــــداد  2016

 2016الجديد فــــــى التعــــــداد العام للسكان واإلسكان والمنشأت  

 لجنــة التواصـــــل  -  1

 استخدام الخرائط فى االعمال الميدانية  - 2

 لتسهيل المعالــم وجميع والمبانــى والبلوكات اإلداريـة الحــــدود
 . الشمول وضمــان الوصول



 التعدادات تاري  فى مرة ألول (التابلت) اللوحى الحاسب أجهزة استخدام -3
 من والتأكد البيانات جمع عملية لتسهيل التعداد؛ استمارات استيفاء فى المصرية

 نشر سرعة إلى باالضافة ممكن، وقت أسرع فى األخطاء من وخلوها دقتها
 . التخطيط عمليات فى القرار متخذى تساعد التى النتائج

    2016الجديد فــــــى التعــــــداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت: تابع



46 
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 وسائل رفع الوعى اإلحصائى فى مصر  
 عن وذلك المجتمع لدى اإلحصائى الوعى وزيادة لرفع وسائل بعدة الجهاز يقوم
 :طريق

 لكافة إرسالها ويتم الجهاز يخرجه إصدار أو نشرة كل عن صحفية بيانات إعداد1.
 .التلفزيونية والبرامج والمجالت الصحف

 لعرض عام كل واألسكندرية القاهرة فى الدولى الكتاب بمعرض جناح إقامة2.
 .المستخدمين إحتياجات على والتعرف اإلحصائية الجهاز منتجات

 .المختلفة اإلجتماعى التواصل ومواقع شبكات على الجهاز بإسم صفحات إنشاء3.

 .الجهاز ألنشطة سنوية ربع مجلة إصدار4.

 التى المؤشرات أهم على تحتوى والتى الشهرية المعلوماتية النشرة إصدار5.
 .الجهاز يصدرها
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 وسائل رفع الوعى اإلحصائى فى مصر  
ظهار االحصائية الجهاز منتجات وتسويق االحصائي الوعى نشر إطار فى  مدي وا 

 ومهام بدور لتعريفهم المجتمع فئات مع التواصل وتحقيق التنمية لخدمة أهميتها
 تحت برنامج الذاعة 107.4 العام البرنامج راديو مع باالتفاق الجهاز قام ,الجهاز
  من بداية وذلك ,يوميا   صباحا   7.30 الساعة تمام فى «أرقام فى مصر» عنوان

2015/12/1. 
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