
2016نوفمبر 3-2الفترة من 





لنظام االستراتيجية الوطنية لتطوير اهدف ➢

اإلحصائي

إطدداروضدد الهدددف مددن اإلسددتراتيجية الوطنيددة ل حصددا  

ة شدددامت لتز يددد  الاددددراة اإلحصدددائية داحدددت النظدددام اإلحصدددائي لت بيددد

.ميمتط باة صناعة الارار وحدمة التحطيط والمتابزة والبحث الز 

سدديتم ادعددداد مددن حددكت الشددرااة مدد  ةطاعدداة الدولددة المحت فددة  مددن 

: حكت

.بنا  الادراة اإلحصائية•

.وض  رؤية مستاب ية متوسطة ادجت •

يدداة  ل زمددت وتحديددد ادولو( الحطددط التشددةي ية)وضدد  حطددط تنف يددة •

.ودعم وإدارة التةيير



:مبرراة إعداد اإلستراتيجية
إعداد ضمان توفير البياناة اإلحصائية المط وبة لرسم السياساة و▪

.برامج التنمية

الحاجة إلى توفير إحصا اة رسمية ةادرة ع ي الوصف الدةيق ▪

.تطرأل وض  ادةتصادي وادجتماعي والبيئي ورصد التةيراة التي

ن مزالجة مشا ة  أحتكف المنهجياة وأ دواجية أنتاج البياناة بي▪

.الشراا  داحت النظام اإلحصائي الوطني

-اةتصادية)  والتي تشمت ادبزاد الثكث 2030إطكق مصر أجندة ▪

(.سياسية-اجتماعية



:مراحت ادستراتيجية الوطنية ل تطوير اإلحصائي

المرح ة 
ادولية

مرح ة 
التصميم

مرح ة 
التنفي 







حفيد  بدأ الجها  اإلحصائي بتطبيق اآللياة المكئمة التدي مدن شدانها ت

الزمدت الزام ين وتفزيدت ا رو  الفريدق وإتاحدة الفرصدة ل مشداراة فدي

يدادة ل وصوت إلى اددا  المتمي  لتحايق افا ة أع ى اما يهددف إلدى  

.عدد مستحدمي البياناة و يادة رضا المستحدم

ومؤشددراة موثوةددة وعاليددة الجددودة  إحصددا اةيسددزى الجهددا  إلنتدداج

.ةباعتباره جها إحصائى وطني مسئوت عن إنتاج اإلحصا اة الرسمي



ا الد واردة تم إنشا  وحدة لمراجزة االستماراة اإلحصدائية هاتفيدا

.  أوت باوت من الميدان لضمان جودة جم  البياناة اإلحصائية

CALL   BACKإنشا  وحدة  ➢

تددم إنشددا  نظددام المحادثددة المرئيددة ل تواصددت مدد  مااتدد  الجهددا 

. بمحافظاة مصر المحت فة

 video conferenceإنشا  نظام المحادثة المرئية ➢

system



ناير بداية من ي)مشاراة الزام ين حكت الفترة ➢
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اير فبر)تم إطكق الموة  اإللاترونى ل جها  فى ➢

وإطكق حساباة الجها  ع ى وسائت ( 2015

التواصت اإلجتماعي
رددين إنشا  الماتبة ادلاترونية لحدمة اافة المت➢

ة ع يها ل حصوت ع ى البياناة بإستحدام أجه 

ناة الحواس  لتحايق سرعة الحصوت ع ى البيا

واصت   باإلضافة إلى استهداف توفير إماانية الت

 ى م  الماتبة عبر شباة المز وماة الدولية وال

ا  .يجرى فيه الزمت حاليا



2015مسح الدحت واإلنفاق واالستهكك عام ➢

مسح الزنف ضد المرأة ➢

مسح إستحـــــــدام الوةة➢

(  2015ديسمبر )المصري مسح حصائص الريف ➢



2016مسح الهجرة الدولية عام ➢

مسح إستحدام الطاةة فى ةطاع النات➢

(2015يونيو ) مسح النش  والشبا  ➢

بحث الزمت حارج المنشاة➢



المبانـــــى

الساان

المنشـــآة
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تم تنفي  الزديد من اإلجرا اة

:منها
2012حكت عام ( أسـرة8500)التجربة الاب يــة ادولى •

تشايت لجنة التواصت  وتشـــاــيت ال جنة الز ـــــيا 
ل تزـــــــداد

2014حكت عام ( أسرةالف 100)التجربة الاب ية الثالثة •

2013حكت عـام ( أسـرةألف 37)التجربة الاب ية  الثانية •

2015حكت عام ( أسرةألف 22)التجربة الاب ية الرابزة •

2016حكت عام ( أسرةألف 90) التجربة الاب ية الحامسة •



2016رؤية جديدة لتزداد 

2016التزداد الزام ل ساان واإلساان والمنشآة 

التاب ةاإلستمارة




