
 

 

 

 وفلل ، األمنيللة واناناةيللة املعلومللا و  البيانللا مختللل  وتحليلل  من إدارة م 2008منذ عام وزارة الداخلية  تمكنت      

تحليلل  البيانللا   قللادرة علللأعلللأ داللدب الجللاامظ واألنظمللة ااائللاةية الذ يللة، ال تسللدندمنظومللة إائللاةية مت،للورة، 

، واسدشللل امل املتاتلللاا  األمنيلللة، والظلللوا،  اذلتماعيلللة، و لللذل  تحليللل  اناللل اة  بكللل  دولللة و الللا ة عاليلللة الضللل مة

 . درا  وانا يمةتحدة املعني باملوف  التئني  الدولي للا يمة لألغ اض ااائاةية، الئادر عن مكتب األم  امل
 

لووايلللللة م  لللللا ل ملع فلللللة دسلللللبا  ا  ودراسلللللن ا علللللن وللللل   إائلللللاةيا  انا يملللللةوتحليللللل  تلللللوفتا فقيلللللام وزارة الداخليلللللة ب     

و،للو مللا ، ملاتملل ، وااللم األمللن واألمللاق بدولللة و،لل وامايللة ا، اذرتقللا  بمنظومللة العملل  األمنلليفللي   سللا،  ومكافحن للا

د،لللدامل اسللليااتي ية مؤفللل ا  و بللللو  ، و ة التنمويلللة الشلللاملة فلللي دوللللة و،للل املسلللتا سلللتكما  ابشلللك  مبافللل  فلللي سلللاعد 

(، التللللللي ل للللللدمل إلللللللأ تحقيلللللل  مت،لبلللللا  اسلللللليااتي ية و،للللللا  األمللللللن والسلللللل مة العامللللللة 2022 – 2018وزارة الداخليلللللة  

 .2030(، ورؤية و،  الوطنية 2022 – 2018 
 

نللللا  ااائللللاةية ال زملللللة فللللي تللللوفتا يافللللة البيا  سللللاعدوزارة الداخليللللة ت،للللوي  بالللللة العملللل  ااائللللا   داخلللل  ق إ     

(، واسلللللللا  املؤفلللللل ا  امل تب،للللللة باأل،لللللللدامل اذسلللللليااتي ية والا عيلللللللة 2022 – 2018وزارة الداخليللللللة   ذسلللللليااتي ية

عللن ط يلل  اسللت، عا  اللل د ، لللوزارة ور عللن ان للدما  التللي تقللدمها اوالدشايلية، بئاة دورية، ووياس رضا انامه

 للامهللور، ايلل  دق وويللاس مللدر مع فللة انامهللور بللدور دلهللقة الشلل طة، وويللاس  سللبة ان لل 
ج
دما  املقدمللة إلكياونيللا

 علللللللأ د،ميللللللة البيانللللللا  ااائللللللاةية فللللللي ت لللللل ي  وتقيللللللي  الوضلللللل  انانللللللا   واألمنللللللي بكلللللل  دوللللللة 
ج
الللللللوزارة تعللللللو   متللللللاا

، وتحليلللللل  ودراسللللللة الظللللللوا،  انا ميللللللة املسللللللتحد ة، الدشلللللل لقي والقللللللوانتق،للللللوي  ااطللللللار وموضللللللوعية، وم العللللللة وت

يعللتق متخللذ  القلل ار  دق ألق ،للذا مللن فلل ن . مكافحة انا يمةواألنماط الشا عة واملعقدة للا يمة، وت،وي  دساليب 

 واملسللؤولتق علللأ رألللد األوضللا  األمنيللة، وتقييمهللا، وت،للوي  الدشلل لعا ، ورسلل  السياسللا  واذسلليااتي يا  األمنيللة

 املعنية بمقاومة انا اة  وردعها.
 

 االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء مقال املوضوع: 



  ان جللاا  والبللاامتق العللاملتق فللي م للامكنللت ن اح الوزارة فللي تللوفتا إائللاةيا  تائلليلية دويقللة عاليللة اناللودة، و      

خلللللل  م تمللللل  باللللل ض معانان لللللا، و ملللللن إعلللللداد دراسلللللا  تحليليلللللة مل تللللل  الظلللللوا،  انا ميلللللة،  البحللللوب اذلتماعيلللللة

 وادر علأ تحقي  د،دامل التنمية املستدامة. ،تسوده العدالة وال خا  اذوتئاد  
 

خاألللة ودنلل  فللي  وااوليمللي والللدولي،د،ميللة املعلومللة ااائللاةية علللأ املسللتور امل لللي وتللدرو وزارة الداخليللة مللدر      

واالللللدة ملللللن دبللللل ز ددوا  اذتئلللللا  والتواألللللل  فلللللي الع ولللللا  اآلونلللللة األختلللللاة دأللللللبحت البيانلللللا  ااائلللللاةية الدويقلللللة 

تللوفتا وتبللاد  مؤفلل ا  واائللاةيا  تاسللتا الوزارة ا ألللت علللأ  قفإولهذا، ، املع فة في عئ  يدس    يمنةالدولية 

 تللل  ااائللاةيا  املتعلقللة انا يمة ملل  املنظمللا  ااوليم
ج
بللانا اة  الكجللار، وللل اة  اار،للا ، يللة والدوليللة، وتحديللدا

 اي  دق ،ذه ااائاةيا  اناناةية والاساد املالي، واات ار بالبش ، 
ج
 مللؤ  ا

ج
 وعنئلل ا

ج
 ودساسلليا

ج
 ،امللا

ج
دألللبحت فلل طا

 اسلللب معللللدذ 
ج
ايلللل  يللللت  األمللللن واألمللللاق   للللا،  ، ومسللللتور تلللواف ارتكللللا  انالللل اة   فلللي تئللللني  الللللدو  وت تيح للللا عامليللللا

م اعللاة ،للذه التئللنياا  عنللد إعللداد عللدد  بتللا مللن التق يلل  واملؤفلل ا  الدوليللة،  تق يلل  التنافسللية العامليللة، والتللي 

توليللللل  السللللليااة العامليلللللة، ورسللللل  ان ارطلللللة العامليلللللة ل سلللللدممار ان لللللار ي، وا  لللللة تلللللدفقا  رؤوس عللللللأ د  ،لللللا يلللللت  

 األموا  األلنبية.
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