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حكومية أو غير حكومية



.العالقة بين اإلحصاء والسياسة: أوال
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هل يمكن أن يستمر شهر العسل طويالً؟
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.الفجوة بين اإلحصاء واتخاذ القرار: ثانيا



تجسير الفجوة بين المعلومات واتخاذ القرار

المعلوماتفجوةاتخاذ القرارات

كيف؟



John Maynard Keynes 

The Traditional Paradigm 
“There is nothing a government hates more than to be well-
informed; for it makes the process of arriving at decisions
much more complicated and difficult”.

المدخل التقليدي

العالقة مع المؤسسات الحكومية(1



Paradigm shift



ارالعالقة مع متخذ القر

"When I call for statistics about the rate of infant mortality, what I want 
is proof that fewer babies dies when I was Prime Minister than when 
anyone else was Prime Minister. That is a political statistics."  

[Sir Winston Churchill] 
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الحقائق ومدركات الحقائق







السياسيون والتعداد التوقعات والمخاوف: ثالثا



.جاذبية نتائج التعدادات لدى متخذي القرار

ارنة مق/ ..( حي / قرية / مدينة )يتيح التعداد نتائج على مستوى تفصيلي ֎

.م العينةبالمسوح الميدانية التي تعتمد في مستوى التفصيل على تصميم وحج

خصصين يتجنب تساؤالت غير المت)العد الشامل مقارنة بالعينة : بساطة المنهجية֎

(.عن حجم العينة المناسب وعن معنى خطأ المعاينة

:  تدخالت/ مشروعات كبرى / تقييم سياسات ֎

ية؟ هل تحسنت األوضاع في منطقة ينفذ بها مشروع تنموي له أهمية سياس

   هل نجحت سياسة معينة تم تبنيها في حل المشكلة؟



.خبرات من أرض الواقع: رابعا



التعامل مع 
االزمات

رسم
السياسات 

التحقق من 
االنجازات

قراءة الواقع 
االجتماعي

استخدام نتائج التعدادات في دعم اتخاذ القرار



التعامل مع 
االزمات

رسم
السياسات 

التحقق من 
االنجازات

قراءة الواقع 
االجتماعي

استخدام نتائج التعدادات في دعم اتخاذ القرار

العنوسة
الزواج المبكر
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محو األمية

(يعيالمياه والصرف الصحي والغاز الطب)توصيل المرافق 



التعامل مع 
االزمات

رسم
السياسات 

التحقق من 
االنجازات

قراءة الواقع 
االجتماعي

استخدام نتائج التعدادات في دعم اتخاذ القرار

المدن الجديدة والتوسع العمراني

فيةالوحدات السكنية الشاغرة والتفاوت بين المناطق الجغرا
استهداف الفقر
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رانفلونزا الطيو



.ارتحديات توظيف نتائج التعدادات في دعم اتخاذ القر

.البيانات واالستخدام االنتقائيتسييس֎

.الموسمية في االهتمام بنتائج التعداد֎

.ضعف الذاكرة المؤسسية֎

.توقعات السياسيين من التعدادات֎

.سرية البيانات الفردية֎



تجسير الفجوة بين اإلحصاء واتخاذ القرار مع: خامسا

التطبيق على استخدام التعدادات



فجوة بين 
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فجوة بين 
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والمدركات

فجوة

مفاهيم 

ومصطلحات 

ي تحليل الفجوة بين السياسي واالحصائ



.قرارتوصيات لتوظيف نتائج التعدادات في دعم اتخاذ ال

األجهزة االحصائية

(ماذا يمكن أن يقدم؟)ضبط توقعات السياسيين من التعدادات /إدارة֎

ظواهر ذات بناء ذاكرة مؤسسية تسترجع البيانات لعرض االتجاه العام والتفاوتات في ال֎

.الصلة باتخاذ القرار

.التكامل بين نتائج التعدادات ونتائج المصادر اإلحصائية األخرى֎

.توظيف نتائج التعدادات بشكل دوري وليس فقط عند صدورها֎

. صياغة النتائج بأسلوب بسيط خالي من التعقيد֎
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