
صدرها  تعد اإلحصائيات الرسمية التي
ُ
 وتغطي مجاالت متعددة ذات قيمة كبيرة جدا  املؤسسات الحكوميةت

األرقام اإلحصائية الفعلية، فإن دون  حيث تشكل األدوات األساسية لقياس املؤشرات في شتى املجاالت، فمن

ذ بناًء على آراء محضة يمكن التشكيك فيها، دون استناد إلى وقائع فعلية يستحيل 
َ
تخ

ُ
أغلب القرارات سوف ت

عنى بهذه األرقام، سواء من ناحية جمعها ونشرها أو 
ُ
دحضها. وفي جميع دول العالم توجد مؤسسات حكومية ت

 .تائجها ودالئلهاحتى من ناحية تحليلها واستنباط ن

الدول إلى اإلحصائيات للمساعدة في معرفة االحتياجات واملشكالت، ومن ثم تحديد األهداف بعيدة  وتستند

الوطنية. فهذه اإلحصائيات أساسية في اتخاذ  االستراتيجيات والخططاملدى، ومراقبة التقدم واالنضباط في 

 الوطنية نجاعة االستراتيجياترقام يتضح للمواطن مدى ومن خالل هذه األ لنشر القرار، كما هي جوهرية في ا

 ونجاحها في تحقيق أهدافها املنشودة.

 

واملوضوعية والشفافية  لكي تقوم اإلحصاءات الرسمية بهذا الدور يجب ان تتمتع بالثقة واالستقالليةو 

وإمكانية الوصول والدقة وحسن التوقيت وااللتزام  وتحري أعلى املعايير املهنية واملالءمة للغرض والحياد

 والدولي.باملواعيد والقابلية للمقارنة على الصعيد الوطني 

 

تجربتنا الشخصية في إدارة التخطيط والجودة بوزارة الثقافة والرياضة ظهر لنا جليا هذا ومن خالل 

استراتيجية التنمية  والرياضة ضمنعلى املستوى االستراتيجي خالل اعداد استراتيجية قطاع الثقافة  الدور 

 ئيات اشكالية سواءاستراتيجية الوزارة حيث مثل غياب بعض االحصا واعداد،  2022-2018الوطنية الثانية 

 واملؤشرات. االهداف تحليل الوضع الراهن او عند تحديدفي مرحلة 

 باملشروعات بل نشطة املرتبطةتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ األوا التنفيذي  التخطيطوحتى على مستوى 

    رئيس في إنجازها بالشكل املرض ي.  لإلحصائيات واملعلومات دور العرضية يبقى  نشطةواأل

ومن خالل  الدولية،عداد التقارير إ على مستوى هميتها اإلحصائيات وأ دور كذلك  لنا اتضح أخرومن جانب 

ذات العالقة بمجاالت عمل  دوليةالس نظمات املؤسسات و املة التي تصدر عن متابعتنا للمؤشرات الدولي

ولوية ألجراء ضعنا ضمن مشاريعنا االستراتيجية أقدر املستطاع سد الفجوات وو  حاولناحيث  ،الوزارة 

  العجز،الدراسات واملسوحات التي تغطي جانب من هذا 
ً
صد ثقافي رياض ي إلنشاء مر  كما وضعنا مشروعا

نات طر شاملة لقواعد البيانات املتعلقة بتلك املجاالت وتحديد آليات واضحة لجمع البياشبابي يهتم بوضع أ

كما درسنا استخدام وسائل غير تقليدية ملعالجة  عية، و واملوض تضمن الدقةمن مصادرها وفق معايير 

مكانية تحليل بيانات وسائل التواصل وإ    BIG DATAكاستخدام البيانات الضخمة ص البيانات قمشكلة ن

ها منللمجتمع لالستفادة  والثقافيةالتوجهات االجتماعية  لى فهمعللحصول على مؤشرات تساعدنا  االجتماعي

 املالئمة. والبرامجعداد الخطط في إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9


بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية املنتجة للبيانات واملستفيدة  التعاون و  النهاية يبقى التنسيقوفي 

املتكاملة لإلحصائيات الرسمية في مراحلها في استكمال حلقات املنظومة  منها ألهمية دوره دراك كل  إو  منها،

 حصائي في الدولة وتطويره.دور كبير في نجاح الجهاز اإل  املختلفة
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