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 -1مقـــدمــــة:
تعترب املعلومات اإلحصائية الرمسية عامالً أساسياً لتحقيـ التنميـة الاـاملة ملاملدـتدامة ،حيـ تعتمـد عليهـا
ععـداد اططـر مل سـس الدياسـات ملعاـدا القـرا ات امليـادي
القيادات التنفيذيـة ملمتذـذي القـرا ت ملاملذططـو
االقتصادية ملالدميوجرافية مل االجتماعية ملالبيئية ملللتبادل املعر ملالتجا ي بني دملل مل شعوب العامل ،ملقد ازدادت أهمية
املعلومات اإلحصائية مع التطو التكنولوجي ملاستذدام احلاسب اآللي ملظهو الابكة العنكبوتية الدملليـة (االنرتنـ )
تدهيل ملنار الوعي اإلحصائي ملاستذداماته .ملاعرتافاً بهذا الدمل ،
ملهي مجيعها أدملات شكل عضافة كبرية ساهم
فقــد أاــد ت اجلمعيــة العامــة لامــس املتحــدة دمل تهــا قــس  46القــرا قــس  46/742يونيــو عــام  7212باعتبــا
يـــوم  7212/12/72يومـ ـ ًا عامليـ ـاً لحتحصـــا ـ ـ شـــعا " االحتفـــال باالنـ ــجازات املتعـــددة لحتحصـــا ات الرمسيـــة "
مل اليت شا ك مصر بالتصوي عليه م ضم  55عضوا باألمس املتحدة.
مل اطا التزام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة مل اإلحصا بتطبي املبادئ األساسية لحتحصا ات الرمسية العاـرة
اليت اعتمدتها األمس املتحدة عام  1996م أجل ضما اعداد عحصا ات ذات جودة عاليـة مـع اإللتـزام بأخالقيـات العمـل
اإلحصائي فقد عمل اجلهاز علي عتاحة املعلومات الصاد ة منه للجميع مع ضما الاـفافية الكاملـة مل الدقـة املتناهيـة
ملاحلفاظ علي سرية البيانات الفردية.

 -7القواعد اليت كس اجلهاز

نار البيانات:

مع زيادة أهميـة اإلحصا مل اإلحصا ات العامل املعاار مل نار " الثقافة الرقمية " بني املواطنني  ،ملانتاا ملسـائل
اإلعالم ملالتقنيات احلديثة لالتصـاالت مل املعلومـات مل مـا تتيحـه مـ نفـاذ علـي مواقـع علكرتملنيـة  ،ملنظـراً أل العمـل
االحصائي باكل عام ملنار البيانات باكل خاص حيكمه تاريعات  ،فإ مراجعة هذه التاريعات ملتطويرها لتتوائس
مع املدتجدات يعد م أمللويات اجلهاز  ،ملينظس العمل اإلحصائى فى مصر باكل أساسي التاريعا التاليا :
 )1قرا ئيس اجلمهو ية بالقانو قس  55لدنة  1942شأ اإلحصا ملالتعداد املعدل بالقانو قس  72لدنة 1927
ملالذي يتضم سرية البيانات الفردية مل العقوبات اطااة باإلخالل بدرية البيانات.
 )7قرا ئيس اجلمهو ية قس  7915لدنة  1946بإناا ملتنظيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة ملاإلحصا
ملالذي يتضم :
 ملضع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة ملاإلحصـا برنااـا سـنويا للمطبوعـات ملالناـرات ملامل شـرات ملالبيانـات
اإلحصائية التى يصد ها اجلهـاز ملالتـى تلبـى عحتياجـات قطاعـات الدمللـة املذتلفـة ملاتمـع االعمـال ملذلـ
بالتندي مع خمتلف األجهزة املعنية
 يتس التندي بني شركا العمل االحصائى مل اجلهاز لنار اإلحصا ات الغري مقر ة ضم برامج اجلهـاز املركـزي
للتعبئة العامة ملاإلحصا مليتس النار بعد موافقة اجلهاز.
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 -5أنواع البيانات اإلحصائية اليت ينتجها اجلهاز:
أ -البيانات الفردية (:) Microdata
ملتــنتج هذه البيـــانات م اإلســـتقصا ات ملاملدــوح اليت ينفــذها اجلهاز  ،مليتس حفظها او ة ايغ متنــوعة
)…–  ، (SPSS– STATA–SQL –ASCIIملهـــذه البيـــانات قابلـــة للناـــر ملاإلتاحـة باـر معاجلتهـا
باكل يضم سريتها م خالل عخفا هوية املدتجيبني الذي مت مقابالتهس ملاستيفا البيانات منهس ملاحملافظـة
على خصوايتهس  ،ملتتنوع ملفات البيانات ملف خصواية املوضوع ملاجلهة اليت تطلب البيانات ملأهدافها
ملندتعرض منها :
امللفات اطاضعة لرتخيص Licensed Files

احلصول على بيانات
ملهي ملفات تنار حصراً علي مدتذدميها م الباحثني ملاألكادميني الذي يرببو
ويل اإلحصا ات
فردية أكثر تفصيال مقا نة بالبيانات املتاحة لالستذدام العام،مليدهمو باكل فاعل
ملاجلداملل اإلحصائية عىل معلومات قابلة للفهس ملالتدخل م جانب متذذ القرا ملاانع الدياسة .مليقوم اجلهاز
بعمل عقد مع مدتذدم البيانات يتضم شرمل مرجعية حمددة فظ حقوقه م العب أمل استذدام البيانات م
أطراف أخرى بري م هلة لحتطالع ملاستذدام هذا النوع م البيانات بطريقة ت ثر على مصداقية الرقس اإلحصائي
ناجتة ع عسا ة استذدام البيانات ،كما يارت اجلهاز املوافاة بندذة م النتائج ملعرفة مدي اتباع املفاهيس
ملاملصطلحات ملاملنهجيات التحليل مبا يتماشى مع كل م شر ملف التوايات الدمللية  ،كما يتطلب التأكيد
حالة الرببة استذدام البيانات ألهداف بري املتف عليها مع اجلهاز اإلحصائي بوجوب العودة للجهاز ألخذ
موافقته على ذل مسيا ململف شرمل مرجعية جديدة.
ب -البيانات التجمعية (:) Macrodata
 )1ملفات لحتستذدام العام (Public Use Files (PUF

ملتتوفر ألي شذص يواف على احرتام اموعة أساسية سهلة م شرمل تصفح البيانات املناو ة .هذه الارمل
تتعل بالتعامل مع البيانات (مثل عدم بيع البيانات ملليس للواول عليها)  ،مليقوم اجلهاز بتوفري القد األكرب
منها ملبالتفاايل املتاحة اطااة بها للمدتذدمني .
 )7بيانات ميك الواول عليها مدتودع البيانات Files accessible in data enclave
يتس كثري م االحيا قيام بعض اجلهات بطلب احلصول علـى بيانـات ليليـة تـال لـربر بـني اكثـر
م عحصـائية مليتطلـب ذلـ عجـرا بعـض العمليـات باسـتذدام بـرامج حديثـه لـربر بـني قواعـد البيانـات
مليتس عرض النتائج على اجلهاز حال اإلعتماد عليها ايابة سياسات ،مل يـتس ديـد اآلليـة ملاملنهجيـة
املتبعة

التحليل.
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 -6تفدرياملبادئ الرئيدية ملعجرا اتها لنار البيانات اإلحصائية
 )1عتاحة االطالع العام على البيانات اإلحصائية:
يلتزم اجلهاز بنار اإلحصا ات الرمسية على اعتبا أنها سلعة عامـة بـب اتاحتهـا لالطـالع العـام ملاسـتذدام كافـة
ملسائل النار فى نار البيانات االحصائية.
التفدري:
يعتـــرب اجلهـــاز االحصـــائي هـــو املدـــئول عـــ تـــوفري البيانـــات ملاإلحصـــا ات الرمسيـــة التـــى تاجهـــا
الدمللـــة ملينبغــــي أ تكــــو اإلحصــــا ات الرمسيــــة املناــــو ة عــــرب الوســــائل املذتلفـــة متاحــــة جلميــــع
املدــــتذدمني اانــــاً  ،ملبــــب تدــــهيل ملتقــــديس املدــــاعدة للمدــــتذدمني لالســــتفادة مــــ مجيــــع
اإلحصـــا ات ملأ يتوافـــ ناـــر اإلحصـــا ات مـــع عحتياجـــات املدـــتذدمني مـــع الرتكيـــز علـــى اســـتذدام
كافة ملسائل النار سوا استذدامات الكرتملنية أملمطبوعات مل قية أملتقا ير عند الضرمل ة.
عجرا ات التنفيذ:
أ -تدتند فلدفة العمل اإلحصائي علي أ مجع البيانات يتس م أجل نارها ملعستذدامها لصاحل اجملتمع  ،مل املبدأ هو
توفري البيانات باجملا ملعتاحة كل ما م شأنه ععالم اجلمهو العام أملاطاص بهذه اإلحصا ات بأي ملسيلة سوا
كان مقرمل ة أملمدموعة  ،مل قية أملعلكرتملنية  ،مل قد تأخذ شكل جداملل أمل سوم بيانية أمل نصوص مكتوبة
مع احلرص علي عتاحتها للمدتذدم دمل تأخري بري مرب حيت يتس استذدامها توقي مناسب علي حنو يفيد تقدم
اجملتمعات مل زيادة فاهيتها .
ب -فى حالة طلب أحد مدتذدمى البيانات لبيانات تتطلب إلعدادها ساعات عمل عضافية تتس حداب التكلفة طبق ًا
لعدد الداعات املطلوبة إلعدادها .ملتصد الدلطة املذتصة باجلهاز قواعد لتنظيس تدعري البيانات مليراعي ديثها
بصفة دمل ية حتى يتس ملضع التكلفة الفعلية لكل عحصائية بصو ة ملاقعية مليتس عد ال هذه القواعد فى دليل نار
البيانات اإلحصائية.
ل -توفري البيانات فو االنتها م ععدادها.
 نار البيانات االمللية للمدتذدمني حلني ادمل البيانات الو قية.
 ععطا االمللوية للنارااللكرتملنى
يتزايد االهتمام حمليا مل عقليميا ملعاملياً بالبيانات االحصائية مل ملسـائل احلصـول عليهـا بالدـرعة مل اجلـودة العامليـة
التوقيتات املناسبة  ،مل هذا الدياق فإ املوقع االلكرتملنـي للجهـاز يعتـرب بوابـة علميـة ملعحصـائية متذصصـة
النظام اإلحصائي الرمسي مصر ،ملخطوة عضافية ضم عملية تطوير بيئة ملمتطلبات العمل اإلحصائي املصري .
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مليقـوم اجلهــاز بناـر البيانــات الواــفية للمنتجـات اإلحصــائية للتيدـري علــي املدــتذدم التعـرف علــي املــتغريات
ملاملنهجيات ملتدتذدم نوعني م التقنيات التذزي أملهلا التوثي امليكرملفيلمي للمدـوح ملالتعـدادات علـى ملسـير
الكرتملنى مما يدـهل التعامل مع حمتوي تل املدوح ملالثاني هـو برنـامج” ” Nesstar Publisherبغـرض التيدـري
علي املدتذدم مل اتاحة التعامل مـع البيانـات ألبـراض التحليـل االحصـائي  .باإلضـافة الـي احلفـاظ علـي البيانـات
ملاملعلومات االحصائية م الفقد أملالتلف .
هذا ملقد أناأ اجلهاز حاليـاً مدـتودعا ضـذما للبيانـات الـيت يقـوم سمعهـا سـوا مـ املدـوح بالعينـة أملالتعـدادات
أملحتى املدتقاة م الدجالت االدا يـة ملذلـ طدمـة البـاحثني مل احملللـني ملالدا سـني ملايضـا طدمـة اـناعة القـرا
مل سس الدياسات .
د -يلتزم اجلهاز بإناا آلية طدمة العمال مليكو اهلدف منها:
 اإلجابة علي استفدا ات العمال املتعلقة مبا ينار م عحصا ات ملما قد يتواجد م أي بموض. استقصا آ ا العمال عما نار م عحصا ات ملاحتياجاتهس م اإلحصا ات مدتقبالً. -التعرف علي شكاملى العمال مع ديد اجل زمين قصري للرد عليها ملحلها

حالة احة الاكوى.

الطرق املدتذدمة نار البيانات
اجلهاز هو اجلهة الرمسية املدئوله لنار اإلحصا ات الرمسية كجهـة مسيـة  ،مليـتس ديـد نظـام لناـر املعلومـات
ملتعميمه مل عيتاحة اسـتذدام اإلحصـا ات املناـو ة للكافـة بأفضـل ملأسـهل ملأسـرع الطـرق ملأ تكـو ذات جـودة
ملمصداقية عالية مل التوقي املناسب حدب الربنامج الزمنـى لحتاـدا ات الناـر الزمنيـة الـيت يعلـ عنهـا مدـبق ًا
ملم خالل أدملات النار املذتلفة اليت تتضم :
أدملات ملآليات تقليدية مثل التقا ير اإلحصائية ملامللذصات التنفيذيـة ملالبيانـات الصـحفية ملاملطويـات ملناـرات عـرب
الفاكس.
 .1أدملات نار حديثة باستذدام الوسائل االلكرتملنية عرب االنرتن م خالل املوقع االلكرتملني
 .7األقــــراص املداــــة ملالــــيت تــــوي علــــي البيانــــات اطــــام بعــــد معاجلتهــــا ملجعلــــها ســــهلة
اإلستذدام بعد أخذ قضايا الدرية االعتبا .
 .5استذدام اطرائر اجلغرافية

نار البيانات ملا تويه م معلومات قيمة.

 .6البيانات الصحفية ملامل مترات.
 .5الرسائل االلكرتملنية على ملسائل التواال اإلجتماعى.
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 )7نارالبيانات اإلحصائية ( نطاق التغطية ملالدمل ية ملاحلداثة):
البيانات االقتصادية ملاملالية الااملة املناو ة فى الوق املناسب ضرمل ية لضما شفافية نار فئات البيانات املطلوبة
على حنو يتدس بالدمل ية ملاحلداثة ملبعدالة بني كافة املدتذدمني
التفدري:
يعترب اجلهاز هو املدئول ع توفري البيانات ملاإلحصا ات الرمسية التى تاجها الدملله بعدالة بني كافة املدتذدمني
مليتس نار اإلحصا ات الرمسية طبقاً جلدملل زمين حمدد ملمناو سلفاً حيدد بدقة تا يخ ملتوقي نار البيانات
االحصائية ملاإللتزام بتل التوقيتات بالطريقة التى متك كافة املدتذدمني م التعرف عليها بافافية
(عدم النار فى توقيتات قبل أمل بعد التا يخ املد ل) ملفى حالة تعديل التوقي يتس ععالم املدتذدمني بالتعديل
قبل التوقي احملدد بفرتة مناسبة.
عجرا ات التنفيذ:
أ -ديد ما يتس عجراؤه م عحصا ات ملما يتس ناره م نتائج هلذه اإلحصا ات ملالوسائل املدتذدمة
النار املدتهدفة طبق ًا لفئات املدتذدمني.

النار ملمدتويات

ب -ملضع اجلداملل الزمنية اطااة بكافة مراحل العمليات اإلحصائية منذ بدايتها ملحتى نهايتها حي
جداملل مواعيد النار املدبقة ملعدم النار فى توقيتات قبل أملبعد التا يخ املد ل

نار

ل -فى حالة تعديل التوقي يتس ععالم املدتذدمني بالتعديل قبل التوقي احملدد بفرتة مناسبة.
د -يقوم اجلهاز بإعداد خطة العمل اطااة باإلحصا ات التى سيتس عجراؤها ملنار اجلداملل اطااة بها فى موعد بايته
(17-4شهر) قبل بداية العام املقر نار اإلحصا ات خالله ملبب احلصول علي موافقة الدلطه املذتصه علي أي تعديالت
قد تطرأ علي خطة العمل أملاجلداملل الزمنية املتعلقة بالعمل ملأ يتس نار هذه التعديالت توقيتات مناسبة.
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 )5موضوعية ملجودة البيانات اإلحصائية:
ظى اإلحصا ات الرمسية بثقة مدتذدميها ملتتحول هذه الثقة بدمل ها اىل ثقة فى موضوعية اجلهاز
بب أ
ملجودة البيانات الذى ينتج تل اإلحصا ات ملفى كفائته املهنية.
التفدري:
لتعزيز الثقة بني اجلهاز ملاملدتذدمني بب االلتزام بالافافية ملالوضوح فى املما سات ملاإلجرا ات م حي نار
البيانات اإلحصائية بصو ة ملاضحة ملمفهومة باللغة العربية ملاالنـجليزية ع امك مل أ تصاحبها البيانات الوافية
اطااة بها ملاليت تتضـم التعا يف ملاملنهجيات اليت مت إلنتـاجها ملمتك املدـتذدم م فهس البيانات ملالتعامل
معها باكل سليس  ،ملتلتزم اجلهة اإلحصائية بتوفري البيانات الوافية ملاألدلة اإلسرتشادية م خالل املكتبة أملم
خالل املوقع اإللكرتملني أمل بأي ملسيلة أخرى .مليامل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة ،بد ا بالتذطير األمللي
للمدح ملانتها بكيفية النار ملفهس البيانات ملاالستفادة منها .ملم أهس مكونات عناار اجلودة اإلحصائية :
الدقة ،ملالقابلية للمقا نة ،ملعجرا ات ضبر اجلودة .مل ياري ضما جوده البيانات عىل العمليات ملاإلجرا ات اليت
تراد باكل منهجي لكاف ملتصحيح ملالتأكد م أنه يتس الوفا مبعايري جودة البيانات.
عجرا ات التنفيذ:
 )1يلتـــزم اجلهـــاز بناـــر اإلحصـــا ات اطااـــة بهـــا بصـــو ة تعكـــس الواقـــع بوضـــوح تـــام يــ تـ ـتمك
أملســـع شـــرحية مـــ املدـــتذدمني مـــ فهمهـــا أمل أ تكـــو ملاضـــحة ملمفهومـــة بـــاللغتني العربيـــة
ملاالنــــجليزية ع أمكـــ  ،علـــي أ يـــتس ناـــر النتـــائج علـــي مجيـــع املدـــتويات املذتلفـــة  ،مليراعـــي
ععداد كل مدتوي م هذه املدتويات احتياجات ملعمكانات الفئة املدتهدفة.
 )7بـــب ا تتنـــاملل اوعـــة املعـــايري التـــى اـــتص بتغطيـــة البيانـــات ملمـــدى دمل يتهـــا ملد جـــة حـــداثتها
أيضـــ ًا جـــودة اإلحصـــا ات بـــالربس مـــ اـــعوبة احلكـــس علـــى اجلـــوده ميكـــ اســـتذدام بـــدائل
سهلة تركز على املعلومات التى حيتاجها املدتذدم للحكس على مدتوى اجلوده:
 نار ملثائ ع املنهجية ملاملصاد املدتذدمه فى ععداد اإلحصا ات (البيانات الوافية).
 نار تفاايل العناار ملاملطابقات مع البيانات ذات الصلة ملاالطر االحصائية لدعس املضاهاة االحصائية ملضما
معقوليتها.
 بب أ يرف بكل عادا يتس ناره املنهجيات اإلحصائية ملاهلدف م عجراؤه ملالتعا يف ملاملفاهيس املدتذدمة
ملاملصاد ملمدى عتباعه للمعايري الدمللية ملبريها مما يتيح للمدتذدمني عمكانية اإلملام بكل اجلوانب
اإلحصائية املناو ة ملفهمه بصو ة ملاضحة ،ملعلي اجلهاز سبيل قي هذا اهلدف توفري املراجع ملالنارات
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ملالتقا ير العلمية اليت توضح ذل ع طري املكتبة العامه أملاملوقع االلكرتملني مع عتاحة الواول هلذه املراجع
للكافة دمل متييز مع مراعاة دي هذه املراجع بصو ة دمل ية.
ملم اهس عوامل خل هذه الثقة ملبب ا يتوخى اجلهاز مايلى:
 نار الارمل التى يتعني استيفاؤها النتال االحصا ات الرمسية مبا فى ذل املتعلقة بدرية البيانات الفردية.


ديد اجلهات الوزا ية املذتصة بإادا التعليقات املصاحبة لنار البيانات اإلحصائية ع ملجد.

 تقديس معلومات عما يتس م تعديالت ملاإلخطا املدب بأهس التغيريات فى املنهجية املتبعة.
 عادا دليل لحتادا ات ملاطدمات التى يقدمها اجلهاز.
 )6سرية نار البيانات اإلحصائية:
توفري اإلحصا ات الالزمة م اجل البنا ملالتنمية مع ضما محاية سرية البيانات الفردية لافراد أملامل سدات ،ملعدم
استذدام هذه البيانات لغري األبراض اإلحصائية.
التفدري:
يلتــــزم اجلهــــاز بإاــــاذ كــــل اإلجــــرا ات املمكنــــة ملنــــع عمكانيــــة تعقــــب البيانــــات ملالواــــول عىل
أاـــحابها ســـوا أكـــانوا أفـــرادًا حمـــددي أملكيانـــات قانونيـــة باالضـــافه عىل مراعـــاة قواعـــد الدـــرية
اطااة بالبيانات الفردية.
عجرا ات التنفيذ:
يلتزم اجلهاز بالتالي:
أ -احلفاظ علي سرية البيانات الفردية كالتزام قانوني يرتتب علي خمالفته عقوبة جنائية.
ب -يلتـــزم اجلهـــاز بإخطـــا ملتوعيـــة العـــاملني لـــديها بصـــفة مدـــتمرة مبضـــمو االلتـــزام باحلفـــاظ علـــي
سرية البيانات ململضع القواعد اطااة بضما محاية البيانات الفردية.
ل -حفـــظ املعلومـــات الـــيت تـــوي علـــي بيانـــات فرديـــة بصـــو ة أمنـــة ملال يدـــمح بـــاإلطالع عليهـــا عال مـ ـ
خــــالل تصــــريح لكونهــــا معلومــــات حمــــدده فقــــر إلبــــراض عحصــــائية ملأ املعلومــــات املطلــــوب
احلصول عليها ال ميك أ تتوافر م مصد آخر.
د -تنطبـ ـ شـــرمل احلفـــاظ علـــي ســـرية البيانـــات الفرديـــة علـــى البيانـــات الـــيت يـــتس احلصـــول عليهـــا
م الدجالت اإلدا ية ملاليت يتس مجعها إلبراض عحصائية فقر.
ه -ععالم املبحوثني بأهداف مجع البيانات ملاستذداماتها ملشرمل احملافظة علي سريتها.
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 )5االلتزامات األقليمية ملالدمللية فى نار البيانات اإلحصائية:
التعامل مع املنظمات األقليمية ملالدمللية فى نار البيانات اإلحصائية.
التفدري:
يلتزم اجلهاز بالتعامل مع املنظمات الدمللية نار اإلحصا ات املطلوبة ،ملبب أ تتس عملية نار اإلحصا ات بالتواف
مع متطلبات أنظمة النار املتعا ف عليها دمللي ًا ملذل بهدف قي جودة ملشفافية ملحداثة البيانات.
عجرا ات التنفيذ:
يعترب اجلهاز هـو اجلهـة الرمسيـة املدـئولة عـ تقـديس اإلحصـا ات املذتلفـة جلميـع املدـتفيدي لتلبيـة احتياجـاتهس
ملاالحتياجات الوطنية مع اآلخذ االعتبا متطلبات املنظمات الدمللية ملالتفاعل معها بهدف تطـوير العمـل اإلحصـائي
ملتطوير املما سات اإلحصائية مبا حيقـ أدا اإللتزامـات األقليميـة ملالدملليـة اجملـال اإلحصـائي ملمبـا حيقـ جـودة
البيانات ملشفافيتها ملتوقيتها ملحداثتها.
 )4تندي نار البيانات اإلحصائية:
عثرا اجملتمع باالحصا ات التى تلبى أحتياجات ملمتطلبات املدتذدمني.
التفدري:
يلتزم اجلهاز (بصفته املنتج ملالناشر الرئيدي لحتحصا ات الرمسية علـى مدـتوى الدمللـة) بالتندـي بـني القـائمني علـى
العمل اإلحصائي الدمللة فيما يتعل بالنار ملاوالً عىل عثرا اجملتمـع باإلحصـا ات الـيت تلبـى احتياجـات ملمتطلبـات
املدتذدمني ملتطوير العمل اإلحصائي ملالعمل على عدم التضا ب فيما ينار م عحصا ات.
عجرا ات التنفيذ:
أ -يلتزم شركا العمل اإلحصائي بالقواعد ملاملنهجيات ملاملعايري اليت يقرها اجلهاز اإلحصائي فيما تناره م
بيانات ملذل لتحقي التناس ملالتوحيد الطرق اليت يتس بها نار النتائج اإلحصائية
ب -يلتزم كل شري يقوم بالعمل اإلحصائي باحلصول علي تصريح م اجلهاز اإلحصائي إلجرا اإلحصا املطلوب
تعديل هذا الاكل لتحقي
نار نتائجه ملاقرتاح الصو ة اليت سوف يتس النار عليها ملللجهة اإلحصائية احل
التندي املطلوب ملذل بعد عخطا اجلهة الطالبة ملععطائها أجل للمناقاة مع اجلهاز اإلحصائي باأ
التعديالت دمل أي تكلفة مالية تتحملها اجلهة الطالبة .
ل -تلتزم اجلهة اإلحصائية باحلصول على تصريح اجلهاز اإلحصائي بالنار بعد انتهائها م عنتال اإلحصا .
د -ينبغي ععداد مدتودع للمنهجيات ملاملعايري ملأفضل التطبيقات ملبريها م التوثي الفين ليعمل كقاعدة بيانات
معلوماتية جلميع املدتذدمني مع االهتمام بإناا املكتبة االلكرتملنية.
ه -تطوير طرق ململسائل نار البيانات اإلحصائية مبا يتناسب مع تد ل فئات املدتذدمني ملتطوير العمل اإلحصائي
لتجنب االزدملاجية ملالتضا ب فيما يتس ناره م بيانات ملنتائج.
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 )2اإلحصا ملاإلعالم معادلة تكاملية

نار البيانات اإلحصائية :

عثرا عالقة اجلهاز بوسائل االعالم بكافة أشكاله املرئى ملاملدموع ملتكو عالقة تكامل مثمره باإلحصا ات التى
تليب عحتياجات ملمتطلبات اجملتمع .
التفدري:
تتميز العالقة بني اجلهاز ململسائل االعالم باتى انواعها املدموعة ملاملرئية ملاملقرمل ة بفاعلية تامة ملبتعامل تكاملي
بينهس اال نار ملتعميس الرقس اإلحصائي م خالل قيام كل طرف بتوفري كافة االمكانيات ملالوسائل ملالطرق
للطرف االخر هذا اجملال.
فاجلهاز يدعى جاهداً ملبكل الوسائل ملالطرق مل اإلمكانيات املتوفرة له لتدوي منتجاته االحصائية سوا كان
مطبوعات أملبيانات عحصائية شيت اجملاالت ملنواحي احلياة لكافة ملسائل االعالم املذتلفة ( احافة  /عذاعة /
تليفــزيو  /مواقع  ...اخل ) ملذل باعتبــا ا اإلحصا ســـلعة عامة حي للجميع االطالع عليها ملفـ قوانـني
اإلحصــا  ،مل كذل فا االسرتاتيجيات الوطنية لحتحصا ات الرمسية اكدت علي ضرمل ة تعزيز العالقات مل التعامل
بني أجهزة اإلحصا مل ملسائل اإلعالم اال نار البيانات مل تعميمها  .هناك عالقة مثمرة بني اجلهاز ملاإلعالميني
ملذل ال اجلهاز لديه أ قام يريد نارها ملالصحفيو يبحثو ع أخبا ينارملنها.
ملتلعب ملسائل اإلعالم دمل اً مهما نار البيانات اإلحصائية ليس فقر للعامة بل ملللمدتذدمني املتذصصني .ملترجع
اهمية العالقة بني اجلهاز ململسائل االعالم اىل االتى:
 تدعيس الثقة فى اإلحصائيات الصاد ة ع اجلهاز مل دني مسعتها. زياده تدلير األضوا على بيانات اجلهاز ملاإل تقا بدمعة خمرجاته. ععطا الفراة للعامة لالستفاده م البيانات ملاملعلومات اإلحصائية. زياده الوعى االحصائى عند املدتذدمني.عجرا ات التنفيذ:
ع ملسائل االعالم تدعي جاهدة ملداعدة اجلهاز نار مل تعميس منتجاتها اإلحصائية بطريقة سهلة قابلة للفهس م
كافة فئات ملشرائح اجملتمع سوا م اخبا  ،أملتقا ير  ،أمل قيقات  ،أملمقابالت  ........اخل  ،باإلضافة علي مداعدة
أجهزة اإلحصا تغطية نااطاتها مل فعاليتها مل برااها اإلحصائية .
هذا مل قد اعتمدت اللجنة اإلحصائية التابعة للمجلس االقتصادي االجتماعي باألمس املتحدة دمل تها االستثنائية مل
اليت عقدت الفرتة م "  15 -11عبريل  1996م " املبادئ األساسية لحتحصا ات الرمسية مل أكدت أ تل املبادئ
منطبقة علي مجيع الدملل  ،مل كا أملل تل املبادئ مل اطاص بالتناسب مل التجرد مل املداملاة احلصول عليها ملالداب
ذكرها فى املبادى األساسية العارة لحتحصا ات الرمسية .
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ملتتضح العالقة بني اإلحصا مل االعالم م خالل النقا اآلتية :
 )1تعميس الرقس اإلحصائي مبعرفة أملع طري ملسائل اإلعالم :
مليدخل هذا املضما التعريف مل الرتمليـج لحتحصـا مل بـالرقس اإلحصـائي  ،كيفيـة التعامـل معـه ملاسـتذدامه ،
أهميته عملية اااذ القرا ملالتذطير مل سس الدياسات املذتلفة  ،مل كذا تنمية الوعي اإلحصائي لدي اجلمهو
 )7التواال مع ملسائل اإلعالم :
مل ذل ع طري تغطية أخبا مل نااطات مل فاعليات اجلهاز اإلحصائي أملال بـأملل  ،مل تنظـيس املـ مترات الصـحفية
عند اإلعال ع أي موضوع عحصائي يتس تنفيذه  ،مل عجرا املقابالت ملالندملات اإلذاعية مل املرئية مل املكتوبة .
 )5التعامل مع اإلعالميني :
يتس التعامل مـع ملسـائل اإلعـالم بأمانـه مل اـدق  ،مل يـتس كـذل احـرتام مبـادئ مل قـوانني الوسـيلة اإلعالميـة ،
مع توفري املعلومة الدقيقة الواضحة ملاملفهومة لحتعالميني.
 )6تفعيل دمل اإلعالميني مل ملسائل اإلعالم بصفة دمل ية منتظمة :
مل ذلـ عـ طريـ اتبــاع طــرق ململسـائل خمتلفــة مـ بينهــا لقــا " اإلحصـا /
أملالربيد االلكرتملني ملذل فضال عما ذكر فى بند التواال مع ملسائل اإلعالم.

شــهر " مل ناــره عــرب الفــاكس

 -5خامتـــــة
ع البيانات مل اإلحصا ات ال تطلب لذاتها حي عنها ملسيلة مل ليد باية  . .مل دني الوسيلة يضـم بلـو الغايـة . .
لذا ندعو كل شركا العمل اإلحصائي مصر  . .بالعمـل سـويا لتعزيـز قـد اتها الذاتيـة  . .سـوا مـ الكـواد
الواعية القاد ة  . .أمل اإلمكانيات احلديثـة الـيت متكـنهس مـ مدـايرة أفضـل املما سـات اإلحصـائية العامليـة . .
مل تتيح للمجتمع كل ما حيتاجه م بيانات مل معلومات ملثيقة مل موثوقه الوق املناسب .

ملاللـــــه املوفــــــــــ ،،،
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