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 الملخص التنفيذى:

تلعب البيانات والمعلومات دوراً اساسياً ومحورياً لمتخذي القرار، وتعتمد 

صحة القرارات على صحة البيانات التي بنيت عليها وتكون صحيحة بقدر صحة 

القرار، فإذا توفرت البيانات وخاطئة بقدر الخطأ الموجود بها والتي بني عليها 

لصانع القرار البيانات الدقيقة في الوقت المناسب كان قراره أقرب للصواب بشكل 

كون القرار خاطئاً ومكلفاً كبير، والعكس صحيح فإذا كانت المعلومات خاطئة ي

 .ايضا

وتعد المعلومات السكانية  التي مصدرها الدراسات واإلحصاءات الرسمية 

لصنع القرار فمثال تجميع المعلومات والبيانات عن  من أهم األسس المرجعية

الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبها ، من موارد طبيعية والسكان وحالتهم 

التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها هدف لتحسين جودة حياة أهل 

ساسية القري لتجد كل قرية نصيباً عادالً من الخدمات المتنوعة في البنية األ

والخدمات العامة ، وأيضاً نصيباً عادالً في المشروعات االقتصادية ليتحسن دخل 

 أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج ، فتتحسن أحوال مواطني القرى.

ويؤكد الخبراء الديموجرافيين على حتمية توفر الدقة في المعلومات والبيانات 

ديثة التى ُتَمكِّن متخذي القرارات للتوصل إلى حلول التنموية واستخدام التقنية الح

 للمشكالت التي تواجه عملية التنمية االقتصادية و اإلجتماعية.

ولما كان الدورالرئيسي للمجلس القومي للسكان هو اقتراح السياسات 

والبرامج السكانية التى تعتمد أساسا على دقة واتاحة البيانات. وحيث يواجه المجلس 

للسكان مشكلة نقص فى البيانات المتاحة على المستوى المحلى كان من القومى 

 الضرورى البحث على سياسات بديلة تمكنه من آداء دوره طبقا للوضع الراهن.

وبناءا عليه تم دراسة الوضع الحالى والذى أوضح أن مشكلة حقيقية سواء 

لمحلى. وعلى سبيل فى توافر البيانات و إتاحتها .. أو فى مدى دقة على المستوى ا

المثال يتم تسجيل واقعة الميالد أو الوفاه حسب مكان حدوثها علي مستوي القسم أو 

المركز االداري ، وال يتم تصويب الوضع وارجاع الواقعة إلي محل االقامة الفعلي 

إال علي مستوي المحافظة ككل وليس على مستوى المركز أو القرية. االمر الذى 

 ء صورة واضحة لمتخذى القرار عن الواقع الفعلى للمؤشر.يؤدى إلى عدم اعطا

 



 
3 

لذا تم عمل دراسة تحليلية لألسباب التى قد تؤدى إلى نقص البيانات على 

 المستوى المحلى واآلثار المترتبة عليها والتى يمكن ايجازها فى النقاط التالية:

O عدم القدرة على التخطيط الموجه وتصميم البرامج السكانية 

 oعدم القدرة على تحديد أماكن التدخل 

O ضعف عملية المتابعة والتقييم 

O عدم القدرة علي اتخاذ القرار الصحيح 

تم االتجاه أيضا لإلطالع على تجارب الدول الرائدة فى هذا المجال، حيث تم 

دراسة كل من تجربتى الهند و الصين التى ركزت على معالجة البيانات باستخدام 

( كما حدث فى ICRيسمى برنامج التعرف الذكي على األحرف )برنامج متطور 

وأصبح المعيار  2001الهند والتى تعد رائدة في هذه التكنولوجيا في تعداد عام 

القياسي للتعدادات في جميع أنحاء العالم. أو فى الصين التى اعتمدت على الهواتف 

 الذكية فى جمع وتحليل البيانات طبقا آلخر تعداد بها.

ث أن اتاحة البيانات السكانية على المستوى المحلى يحتاج إلى دراسة وحي

فقد تبين أن هناك شركاء البد من العمل على  صحاب المصلحةالشركاء و تحليل أ

نقلهم من مرحلة أصحاب سلطة فقط إلى مرحلة أصحاب سلطة ومصلحة لما لهم 

 من دور رئيسى فى هذا المجال وهم:

 رئاسة الوزراء -

 مان البرل -

 وزارة التخطيط واالصالح االدارى  -

 وزارة التنمية المحلية والمحافظات والوحدات المحلية -

كما أن هناك ضرورة ملحة لنقل الملجلس القومى للسكان من مرحلة 

 أصحاب مصلحة فقط إلى أصحاب سلطة أيضا.

ولكى يتمكن المجلس القومى للسكان من الحصول على البيانات السكانية 

موية على المستوى المحلى كان لزاما أن يتم طرح السياسات المتاحة والتى والتن

( سياسات تم دراستها وإعطاء درجات تقيمية لكل سياسة طبقا 9وصلت إلى )

لمعايير الفاعلية والتكلفة والعامل  السياسى واإلدارى والتقنى والتى أظهرت أن 

 ى:سياسات هى األفضل من حيث درجات التقييم وه 4هناك 
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االتجاه إلى التحول الرقمى من خالل الربط اإللكترونى بين قواعد البيانات  -

 المختلفة

 حوكمة الملف السكانى. -

 سن قوانين وتشريعات ملزمة لتوفير البيانات على المستوى المحلى. -

 عمل بروتوكوالت تعاون بين الجهات المعنية والمجلس القومى للسكان. -

ضع الراهن وعلى الخبرات المتوافرة فى هذا المجال وبناءا على معطيات الو

فقد تم اختيار كل من سياسة االتجاه إلى التحول الرقمى و حوكمة الملف السكانى 

 للعمل معا كسياستين منفصلتين ولكنهما مكملين لبعضهما ..  

وفى هذا الصدد يمكن اقتراح بعض التوصيات التى من شأنها تعزيز تنفيذ 

 لرقمى وحوكمة الملف السكانى وهى:سياسة التحول ا

 . تطوير البنية التحتية لألطراف المعنيــة بالجهاز اإلداري للدولة.1

.تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطور فى مجال اإلدارة وتكنولوجيا 2

 المعلومات.

 .إتاحة البيانات والمعلومات لكافة الشركاء على المستوى المحلى.3

 بيانات متكاملة ونظام إلكترونى.. اعداد قاعدة 4
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 :المقدمة

منذ انشاء المجلس القومي للسكان تم تكليفه بإدارة البرنامج القومى للسكان من أجل 

إحداث التوازن المطلوب بين معدالت النمو السكانى والموارد المتاحة لتعظيم حجم 

التنمية المستدامة. بما اإلستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها فى إطار 

يتيح صياغة برنامج سكانى أكثر كفاءة وفاعلية . ولما كانت البيانات مصدر قوة 

رئيسي ألي مجتمع  قائم على المعرفة،  حيث تشهد مصــر مؤخرا حراكــا في 

البيانات الرقمية المتاحة، وفي حال إدارتها على نحو صحيح سوف تسهم إسهاما 

تصادية واالجتماعية. و التي تساعد على التنبؤ والقدرة على مؤثرا في التنمية االق

  اتخاذ القرار السليم.

حيث تشهد  ولما كانت البيانات مصدر قوة رئيسي ألي مجتمع قائم على المعرفة،

مصر مؤخرا حراكا في البيانات الرقمية المتاحة، وفي حال إدارتها على نحو 

االقتصادية واالجتماعية. و التي تساعد صحيح سوف تسهم إسهاما مؤثرا في التنمية 

 على التنبؤ والقدرة على اتخاذ القرار السليم.

% من حجم االستثمارات أو  50.5أن حوالي  2016– 2008وقد لوحظ في الفترة 

المشروعات االستثمارية تم في محافظتي القاهرة واالسكندرية. وهذا يعكس صعوبة 

علي المستوي المحلي لوضع التدخالت في توفير البيانات والمؤشرات الالزمة 

 األماكن األكثر احتياجا.

 

 ى(المصدر: معهد التخطيط القوم1)
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 تعريف المشكلة:

علي الرغم من أهمية وضرورة توافر البيانات والمعلومات لتحديد األماكن 

األولي بالتدخل الحداث التنمية المطلوبة، إال أنه تشهد مصر نقصاً في مدى دقة 

 خاصة البيانات السكانية على المستوى المحلي. ودورية البيانات، وتوافر

ا  DHSلسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي  فمثال مصدًرا أساسي ً

ثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر، وكان مرجًعا   للبيانات الدقيقة والمحدَّ

دائًما لجهات حكومية، وغير حكومية بخصوص أوضاع الصحة والسكان. وكان 

إصداره الدوري نقطة قوة تسمح بمقارنة تلك األوضاع من إصدار إلى آخر لتقييم 

ام السياسات العامة ونجاحها من عدمه. ولكن ومنذ إصدار المسح السكاني الصحي لع

 ، فاإلصدارات إما تتأخر في التنفيذ والنشر، وإما ال تنفذ أو تنشر بال تفسير.2008

طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والخبراء بشكل متكرر  فقد 

، لفهم وضع السكاني الصحي بشكل دوري ومنتظمبتوفير قواعد بيانات المسح 

تقويمها، على أساس تلك الصحة العامة في مصر وبناء السياسات الصحية، و

 البيانات. ولكي تتمكن الدولة والخبراء من التصدي ألزمة مثل التي نمر بها اآلن

 بشكل أكثر فاعلية. (19)مواجهة كوفيد

المصادر البحثية والمعرفية الموثوق بها والتي يمكن االعتماد عليها في إن 

اب الموارد واآلليات سنِّ سياسات وطنية ومحلية شحيحة في مصر، باإلضافة إلى غي

الداعمة لدى الدولة الالزمة إلجراء مسوح مماثلة تخصصية ومعبرة عن االحتياجات 

ا ا واجتماعي ً ا واقتصادي ً ، كان من 2008.. بعد نشر مسح عام  المختلفة جغرافي ً

، ولكن جمع البيانات والنشر تأخر حتى عام 2012المتوقع أن يلحقه مسح ينشر عام 

ت سنوات عن المسح السابق عليه، ومرة أخرى، كان من المتوقع ، بفارق س2014

  .لكن وحتى هذه اللحظة لم ينشر بعدو 2018أن ينشر المسح التالي عام 

، يتركنا مع بيانات من سنوات 2018ء المسح السكاني الصحي لعام إلغا

النصف سابقة قد ال تعكس واقع اليوم، فنحن نحكم على الواقع من بيانات ُجمعت في 

 دقة البيانات ودوريتها.ه بوهذا مانقصد ،2014األول من عام 

الرئيسي للمجلس القومي للسكان هو اقتراح السياسات الدور ولما كان

وحيث يواجه المجلس والبرامج السكانية التى تعتمد أساسا على دقة واتاحة البيانات. 

سبيل ى المحلى وعلي القومى للسكان مشكلة نقص فى البيانات المتاحة على المستو

.  (توزيع السكان حسب النوع والفئات العمرية ومحل االقامة)المثال للبيانات المتاحة 

أما البيانات غير المتاحة فمنها االحصاءات الحيوية ) المواليد والوفيات علي مستوي 
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المراكز والقري ( ... وهذه البيانات جميعها غير منقح ويؤخذ عليه ثبات التوزيع 

، عدم وجود تسجيالت دقيقة للهجرة الداخلية ي للتوزيع السكاني من تعداد آلخرسبالن

بين المحافظات، عدم ارجاع المواليد والوفيات لمحل االقامة الفعلي وليس محل 

وقوع الحدث وذلك علي مستوي المراكز وبالتالي القري كل ماسبق وغيره يعوق 

 التخطيط المستقبلي السليم .

مؤشرات وبيانات دقيقة ترصد التغيرات المستمرة، والتنبؤ  وفى حال توفير

باالحتياجات المستقبلية فى القطاعات المختلفة، سيتم تعزيز قدرة متخذ القرار على 

إدارة البرنامج السكانى مركزيــاً ومحلياً و انتهاج سياسات أكثر فاعلية. باالضافة إلي 

المراكز االدارية /القري( في )ت الموجودة علي المستوى المحلي تحديد الفجوا

النواحي المختلفة مثل الصحة و التعليم و العمالة والنمو السكاني  وغيرها. لذا هناك 

 حالية.حاجة إلي معالجة بعض التحديات التي تواجهنا في المرحلة ال
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 :بيانات أعداد المواليد والوفيات علي مستوي األقسام/ المراكز االدارية.1

واقعة الميالد أو الوفاه حسب مكان حدوثها علي مستوي القسم أو المركز يتم تسجيل  

فعلي إال علي االداري، وال يتم تصويب الوضع وارجاع الواقعة إلي محل االقامة ال

، بمعني إذا حدثت واقعة الميالد أو الوفاه في محافظة س مثال مستوي المحافظة ككل

التصويب علي مستوي اجمالي المحافظة فمحل االقامة الفعلي هو المحافظة ص فيتم 

وال يتم ذلك علي مستوي المركز أو القسم وهذا يعني وجود خلل في التخطيط 

المستقبلي في كل المجاالت للتدخل في المناطق االكثر احتياجا سواء بخدمات صحية 

 :عليمية ... إلخ وعلي سبيل المثالأو ت

 

االدارية لمحافظة بور سعيد عام  أعداد المواليد والوفيات علي مستوي األقسام

2019 

 عدد الزيادة الطبيعية عدد الوفيات عدد المواليد القسم

 2353 1560 3913 قسم حى الشرق

 1010 728 1738 قسم العرب

 3208 417 3625 المناخ

 569 693 1262 حى المناخ والضواحى

 -108 609 501 حى الزهور

 0 0 0 قسم المناصرة

 6 3 9 قسم اول الجنوب

 706 164 870 قسم ثان الجنوب

 88 430 518 بور فؤاد اول

 -22 22 0 بور فؤاد ثان

 0 0 0 قسم شرق التفريعة
 

 (2) 2019النشرة السنوية الحصاءات المواليد والوفيات  –لمصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءا

 وهناك أكثر من محافظة بهذا الوضع .
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 الهجرة :بيانات  .2

الداخلية بين هناك قصور شديد في بيانات الهجرة وخاصة الهجرة 

حيث يصدر عن الجهاز المركز للتعبئة العامة واالحصاء "  المحافظات وبعضها 

النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج " إال أن آخر 

 . 2018لبيانات عام  2019اصدار كان بتاريخ أغسطس 

وتهدف الي التعرف على حجم وخصائص المصريين الحاصلين على 

تصاريح للعمل بالخارج حتى تتمكن الدولة من رسم سياسات الهجرة الخارجية، 

 لمواجهة سلبياتها وزيادة االستفادة من ايجابياتها . 

حتي علي مستوي المحافظة غير  ،ولكن هذه النشرة اليوجد بها بيان تفصيلي

 موجود.

 سواء وتقسيماته الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات توزيع بيانات الي ةباالضاف

  متاحة غير فهي الدخل محدودي لالسر او المعيلة للمرأه او الشباب علي

 

 

 

 

محافظة خاصة في الوجه   22في  ألف نسمة 100لكل   100فرص العمل بالمشروعات الصغيرة التتعدي 

 2019القبلي 

 (3). 2020الكتاب االحصائي السنوي  –المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 
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 (4) .2020االحصائي السنوي  الكتاب –المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

  

محافظات أغلبهم  في  10في  ألف نسمة 100لكل   200فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغر التتعدي 

 2019الوجه البحري 
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 مستوي علي يتم انه نالحظ التعليم من للتسرب بالنسبة الحال هو وكما
 االولي المناطق علي التعرف لنا ليتيح التعليمية االدارة وليس المحافظة اجمالي
  المراكز باقي عن ما مركز في التسرب نسب ارتفاع اسباب ودراسة بالتدخل

 

 

 

 

 

 

 (5)( 2019/2020 -   2019/ 2018)  للعام الدراسي - 2020الكتاب االحصائي السنوي  –المصدر: وزارة التربية والتعليم 

 التعليم للمرحلة االبتدائيةالتسرب من 

 التسرب من التعليم للمرحلة االعدادية
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46.3

39.1 39.2
43.7

34.8
29.6 30.2

35.9

2014 2015 2016 2017

بمحافظة بني سويفسنوات فأكثر 10تطور األمية 
"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء" 

إناث جملة

32.5
28.8

21.5
17.4

23.5
20.2

15.8
11.9

2014 2015 2016 2017

سويفبنيبمحافظةسنوات فأكثر 10تطور األمية 

"هيئة تعليم الكبار" 

إناث جملة

 المثال سبيل علي..  المؤشر لنفس البيانات في تضارب وجود الي باالضافة

 العامة للتعبئة المركزي الجهاز عن الصادرة االمية معدالت ان نجد حيث، االمية

 لتعليم العامة الهيئة عن الصادرة االمية معدالت عن تختلف العام لنفس واالحصاء

 (7-6). موضح هو كما الكبار
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 :تحليل المشكلة

كان من الضرورى أن يقوم الفريق البحثى بدراسة وتحليل أسباب المشكلة وتحديد 

وهو ما اآلثار  الناتجة عنها والتى استخدم فيها طريقة "شجرة تحليل المشكالت" 

  يوضحه الشكل االتى:
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، والذي احة البيانات علي المستوي المحليعدم وجود تشريع او قانون ملزم بات -1

نتج عنه ضعف التنسيق بين الجهات والعمل في جزر منعزلة ، باالضافة إلي عدم 

 وجود تعاون لتدفق البيانات .

عدم وجود مرصد سكاني "قاعدة بيانات شاملة" بسبب عدم وجود ربط  -2

 الكتروني لقواعد البيانات بين الجهات.

 .لمؤشر الواحدعدم توحيد المفاهيم أدي ذلك إلي اختالف طرق وأزمنة حساب ا -3

نقص الدراسات والبحوث السكانية  ألسباب سياسية أو نقص الموارد المالية أو  -4

 .االثنين معاً 

 

 وقد نتج عن هذه األسباب بعض اآلثار التي تتمثل في:

o تضارب وازدواجية البيانات 

o عدم القدرة على التخطيط الموجه وتصميم البرامج السكانية 

o ي عدم القدرة على تحديد أماكن التدخلنقص البيانات والذي تسبب ف 

o ضعف عملية المتابعة والتقييم 

o عدم القدرة علي اتخاذ القرار الصحيح 

 

 :يتضح من تحليل شجرة المشكالت 

أن أحد األسباب الرئيسية والتى جاءت فى المقام األول هو قصور البيانات 

.. تليها عدم وجود  السكانية على المستوى المحلى من حيث دقتها وإتاحتها ودوريتها

 تشريعات وقوانين ملزمة باتاحة البيانات المطلوبة.

األمر الذى يستدعى إلي انشاء شبكة قواعد بيانات سكانية متكاملة من خالل 

بهدف ترصد  القومى للسكان و الجهات الشريكة الربط اإللكترونى بين المجلس

القطاعات التنموية المختلفة  المؤشرات الحالية، والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية فى

 لمساعدة متخذى القرار الستهداف المناطق األولى بالتدخل.
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 التجارب الدولية:

 وجد التى تمت فى هذا المجال من خالل البحث في التجارب الدولية السابقة

ونخص بالذكر تجربة "دولة الهند" التي كانت رائدة في  ةهناك تجارب ناجحأن  

يعد التعداد الهندي المصدر األكثر مصداقية للمعلومات  ،  حيث2001تعداد عام 

الديموغرافيا )الخصائص السكانية(، والنشاط االقتصادي، ومحو األمية حول 

طبقات وال ،زلية، والتحضر، والخصوبة والوفيات، واإلسكان والمرافق المنوالتعليم

، واإلعاقة والعديد من بيانات المجدولة والقبائل المصنفة، واللغة، والدين، والهجرة

هو  2011. سيكون تعداد 1872اجتماعية وثقافية وديموغرافية أخرى منذ عام 

على التعداد الوطني الخامس عشر للبالد. هذا هو المصدر الوحيد للبيانات األولية 

يوفر معلومات قيمة لتخطيط وصياغة السياسات ما ك. مستوى القرية والبلدة

للحكومات المركزية وحكومات الواليات ويستخدم على نطاق واسع من قبل 

الوكاالت الوطنية والدولية والعلماء ورجال األعمال والصناعيين وغيرهم الكثير. 

ن وغيرها م اتالبرلمانية / الجمعي -يتم أيًضا ترسيم / حجز الدوائر االنتخابية 

التعداد ويعد الهيئات المحلية على أساس البيانات الديموغرافية التي طرحها التعداد. 

ي أحرزته البالد في العقد الماضي، ورصد الخطط هو األساس لمراجعة التقدم الذ

الذى  شعارالالتخطيط للمستقبل. ولهذا فإن  الجارية للحكومة، واألهم من ذلك

 .. مستقبلنا". "تعدادنا استخدمته دزلة الهند هو

تتضمن عملية التعداد زيارة كل أسرة وجمع البيانات عن طريق طرح و

األسئلة وملء استمارات التعداد. المعلومات التي يتم جمعها عن األفراد يتم االحتفاظ 

بها في سرية تامة. في الواقع هذه المعلومات ال يمكن الوصول إليها حتى للمحاكم. 

ي ، يتم نقل النماذج إلى مراكز معالجة البيانات الموجودة في بعد انتهاء العمل الميدان

مدينة في جميع أنحاء البالد. ستتم معالجة البيانات باستخدام برنامج متطور  15

(. كانت الهند رائدة في هذه ICRيسمى برنامج التعرف الذكي على األحرف )

ادات في جميع أنحاء وأصبح المعيار القياسي للتعد 2001التكنولوجيا في تعداد عام 

العالم. يتضمن ذلك مسح نماذج التعداد بسرعة عالية واستخراج البيانات تلقائًيا 

باستخدام برامج الكمبيوتر. مكنت هذه التقنية الثورية من معالجة البيانات الضخمة 

 في وقت قصير جًدا وتوفير قدر كبير من العمالة اليدوية والتكلفة.

مع تفاصيل مثل االسم وتاريخ الميالد والجنس ج ويعتمد هذا النظام على

والعنوان الحالي والعنوان الدائم وأسماء األب واألم والزوج وما إلى ذلك من خالل 

زيارة كل أسرة. سيكون جميع المقيمين المعتادين مؤهلين للتضمين بغض النظر عن 

سيتم بعد ستحصل كل أسرة على إيصال شكر وتقدير في وقت العد. حيث جنسيتهم. 
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للدولة وكذلك باللغة  ذلك إدخال البيانات في أجهزة الكمبيوتر باللغة المحلية

، ستتم طباعة البيانات وعرضها في أماكن بارزة داخل القرية والجناح اإلنجليزية

ليراها الجمهور. سيتم البحث عن االعتراضات وتسجيلها في هذه المرحلة. سيتم بعد 

سيتم بعد ذلك إرسال  والتعامل معها االعتراضاتذلك التحقيق في كل من هذه 

( إللغاء UIDAIالقوائم التي تمت المصادقة عليها إلى هيئة الهوية الفريدة في الهند )

التكرار. سيتم بعد ذلك إرسال قاعدة البيانات التي تم تنظيفها إلى مكتب المسجل 

وف يحتوي السجل س العام ومفوض التعداد ، الهند وستشكل السجل الوطني للسكان.

الوطني للسكان على بيانات كل شخص تم تعداده أثناء عمليات التعداد بغض النظر 

 15عن العمر. سيحتوي أيًضا على البيانات الحيوية لكل شخص يبلغ من العمر 

 عاًما فما فوق. 

جميع المعلومات التي تم جمعها بموجب التعداد سرية ولن يتم وتعد 

حكومية أو خاصة. سيتم نشر بعض المعلومات التي تم  -مشاركتها مع أي وكالة 

سيتم استخدام قاعدة ، جمعها في المناطق المحلية للتدقيق العام وللدعوة لالعتراض

 (8)البيانات داخل الحكومة فقط.

 تجربه الصين

، أمًرا التعداد الوطني للسكان في الصين، الذي يتم إجراؤه مرة كل عقد ُيعد

 .للتخطيط االقتصادي واالجتماعي في المستقبلبالغ األهمية 

تم إجراء التعداد الوطني السابع للسكان في الصين في نوفمبر وديسمبر 

 .2021وتم إصداره في مايو  2020

، تغييرات في حجم وتنوع سكان الصينيعد التعداد العشري مفتاًحا لقياس ال

 مما يجعله أداة أساسية لسياسات الحكومة المستقبلية.

رتبط االستثمار الحكومي في البنية التحتية والرعاية االجتماعية ارتباًطا ي

، يشكل عدد األطفال أو كبار السن الذي ركيبة السكانية. على سبيل المثالوثيًقا بالت

 يحدده التعداد األساس لتخطيط المدارس ودور التقاعد.

من السكان  أحد األسباب الرئيسية لما يسمى بالمدن المهجورة مع عدد قليل

أو الشركات العاملة تنتشر في البالد هو أن الحكومات المحلية بالغت في تقدير النمو 

السكاني في الماضي عند التخطيط لمناطق جديدة. شهدت العديد من هذه المدن 

 المتقلصة استثمارات ضخمة في البنية التحتية بينما يتراجع عدد السكان.
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كل عقد لجمع تفاصيل حول سكانها البالغ تبدأ الصين تعداًدا للسكان مرة 

 مليار نسمة 1.4عددهم 

يراقب الديموغرافيون أيًضا بيانات التعداد عن كثب ألنها تمنحهم فرصة 

للتحقق من دقة بيانات المواليد السنوية التي تنشرها الحكومة المركزية. في السنوات 

التقديرات األكاديمية القائمة السابقة ، كانت هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية و

 على التعداد.

مع معلومات منفصلة  2010، بدمج بيانات إحصاء عام على سبيل المثال

 Huang، قدر عالما الديموغرافيا فيات الرضع ومتوسط العمر المتوقععن معدل و

Wenzheng  وLiang Jianzhang  مليون مولود في  15.7في سبتمبر أن هناك

 ماليين عن الرقم الرسمي. 5ا يقل بنحو ، وهو م 1997عام 

،  2020أجرت الصين تعدادها السكاني الوطني السابع في نوفمبر وديسمبر 

، بما في ذلك العمر الشخصية واألسريةحيث تم جمع مجموعة كبيرة من المعلومات 

والتعليم والمهنة والوضع العائلي والهجرة لألشخاص الذين يعيشون في أكبر دولة 

 لم من حيث عدد السكان.في العا

انتقل حوالي سبعة ماليين من القائمين على التعداد من منزل  لمدة شهرين

شخًصا لكل  250، مع تخصيص لجمع المعلومات من األسر الصينيةإلى منزل 

لك بنشر مسؤول. سيقوم المكتب الوطني لإلحصاء والحكومات المحلية بعد ذ

ن توقع النتائج األولية بعد بضعة ، على الرغم مالمعلومات في غضون عامين

 أشهر.

المعروف  -في المائة من السكان  1ستجري الصين أيًضا مسًحا عينة بنسبة 

والتعداد السكاني لعام  2020بين تعداد  -أيًضا باسم "التعداد السكاني الجزئي" 

 لمراقبة التغيرات السكانية ، وفًقا للوائح الرسمية. 2030

داد السكاني أرقام هوية األشخاص، مما أثار ع، جمع الت2020في عام 

، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن المعلومات مخاوف بشأن الخصوصية

 ستبقى سرية.

، بدعم من د الهواتف الذكية لجمع المعلوماتكما استخدم القائمون على التعدا

 Tencent. (9)شركة التكنولوجيا الصينية العمالقة 
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 المصلحة شبكة السلطة مقابل المصلحة:تحليل أصحاب 

طبقا لما هو موضح  هذه الدراسة تم استهداف أصحاب المصلحة المعنيين وفى

 .بالشكل التالى

 

غم ان البيانات لها اكثر من مصدر فنجد انها التتساوى جميعها فى رعلى ال

االهتمام  بالقضية السكانية فهناك أطراف معنية لديها االهتمام والسلطة القوية 

وزارة  -ويتوفر لديهم البيانات مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 



 
19 

وزارة  -التربية والتعليم وزارة -وزارة الصحة والسكان  -التضامن االجتماعى 

 هيئة محو االمية وتعليم الكبار . -وزارة الشباب والرياضة -القوى العاملة 

وهناك أطراف معنية تمتلك السلطة القوية واالهتمام المنخفض ونحتاج الى  

وزارة التخطيط واالصالح  -البرلمان  -رفعه إلى اهتمام قوى مثل رئاسة الوزراء 

لتبادل  ر الزامى وتنسيقى بين الجهــات والوزارات المختلفةاالدارى للقيام بدو

 .البيانات بدقة وشفافية

لرفع االهتمام  ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوحدات المحلية 

واتاحة البيانات علي المستوي المحلي. كذلك هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة 

منخفض، وهناك اطراف معنية تمتلك االهتمام للمساحة لديهم سلطة قوية واهتمام 

القوى فقط مثل المجلس القومى للسكان، و لكى يكون لديه القدرة على تحديد 

االحتياجات السكانية والتنموية  البد من إعطاءه الصالحيات الكاملة من خالل 

 ة.تمكينه سياسياً، وتوفير الموارد المالية الالزمة للقيام بتنفيذ اختصاصاته كامل
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 السياسة الحالية:

عجلة التنمية ارة تلعب دورا في إد تداولة بين الجهات المختلفةالبيانات الم

 .الشاملة

مشاركة البيانات والمعلومات؛ وإتاحتها شديدا وعدم  اال ان مصر تشهد نقصا

على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين الجميع من الوصول إلى 

 مشاركتهم في مسيرة التنمية.كل ما يدعم 

وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة ف تقرير التنمية المستدامة هوهذا مااظهر

 .عن متابعة مؤشرات اهداف التنمية المستدامة فى مصر ه واالحصاء فى تقرير

الخاص بالمؤسسات  16بيانا من البيانات المتعلقة بالهدف  18فان قرابة 

نتيجة الحاجة الى جمع  بيانا غير متوافرة 34مجموعتها والتى تضم فى  يةمالقو

 (10)جديدة بيانات 

لذلك تحتاج المنظومة االحصائية التى تقدم البيانات والمعلومات لصانعى 

 .القرار الى اصالح شامل 

 من أي فردمكن تُ والتى  توافر البيانات واتاحتها على الرغم من اهمية و

استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، و إلى جانب إمكانية إعادة 

كافة اال ان  زيادة الثقة في أعمال الحكومات. وهو مايؤدى الى استخدامها ونشرها

عف التنسيق لض نظرا حل هذة المشكلةلم تسفرعن  لتوافر البياناتالتى تبذل جهود ال

 .لتدفق البيانات عدم وجود تعاون، بين الجهات

 لذلك نقترح فى دراستنا سياسات بديلة تسد فجوات السياسة الحالية:

 :الممكنة للتعامل مع المشكلة وحلها يلةالبدالسياسات 

سياسات بديلة تعمل فى وقت واحد لتعزيزسياسة رصد  6 هناك

 .وتقدير االحتياجات السكانية والتنموية على المستوى المحلى 

 وتشريعات ملزمة لتوفير البيانات علي المستوي المحلي..سن قوانين  1

 ت تعاون بين الوزارات والمجلس القومي للسكان..عمل بروتوكوال 2

تشكيل لجنه مصغرة بين الجهات للتنسيق بهدف تبادل البيانات علي  . 3

 المستوي المحلي.
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 حوكمة الملف السكانى   -4

الربط اإللكترونى بين قواعد االتجاه إلى التحول الرقمى من خالل  .5

 البيانات المختلفة

 .تمكين المجلس القومي للسكان ماديا و سياسيا.6

 

 سن قوانين وتشريعات ملزمة لتوفير البيانات على المستوى المحلى -1

المطروحة  لحل مشكلة عدم توافر البيانات الرسمية  السياساتأحد 

الحكومية هي اصدار قانون أو تشريع يلزم الجهات المعنية المصدرة للبيانات بتوفير 

تلك البيانات خاصة على المستوى المحلى ومشاركتها مع المجلس القومي للسكان. 

ا كانت توجد والجدير بالذكر أنه يمكن جني ثمار سن تلك التشريعات في حال إذ

 سياسة وطنية وإطار تشريعي واضح يدعم وينظم نشر واستخدام تلك البيانات.

 

 عمل بروتوكوالت تعاون بين الجهات المعنية والمجلس القومى للسكان. -2

تعرف كلمة بروتوكول بأنها "مجموعٌة من القواعد والضوابط التي تحدد 

ام وسيلة عقد بروتوكوالت بين طريقة االتصال بين جهازين أو أكثر". ويعد استخد

المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة والمصدرة للبيانات على المستوى المحلى 

أحد الطرق التي تساعد في توفير البيانات والمؤشرات السكانية، كما انها تعمل على 

تقوية روابط الصلة بين األطراف الشريكة وتعظيم االستفادة بين المجاالت 

 (11)أينما اتفق عليها الطرفين أو األطراف المشاركة.المشتركة 

 

.تشكيل لجنه مصغرة بين الجهات للتنسيق بهدف تبادل البيانات علي المستوي 3

 المحلي.

تعمل اللجنة على إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من الجهات 

الحكومية وغير الحكومية في عملية تقديم التقارير السنوية بشأن تبادل البيانات، مع 

إشراك أصحاب المصلحة والتواصل معهم ،كما توجه الدعوة إلى الشركاء من داخل 

أن خطة التنفيذ الوطنية الحكومة وخارجها للمشاركة في جلسات التوعية بش
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والمساهمة في تقديم تفاصيل عن البرامج والمبادرات والبيانات والتجارب الناجحة 

 بشأن الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المحلية.

ويكون هدف اللجنة في  دعوة كبار مسؤولي الحكومة وممثلين من القطاع 

ر الربحية ومجموعات الخاص واالوساط الكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغي

 الشباب بهدف إطالعهم على برنامج العمل السكاني

 

 حوكمة الملف السكانى. -4

واحدة من السياسات التي يجب ان تتبناها الدولة لرفع أداء المؤسسات 

الحكومية وهو مصطلح يعزز فكرة "الحكومة اإللكترونية" من خالل تسهيل عملية 

الحكومية وبعضها. وهي أيضا تدعيم مراقبة نشاط تدفق المعلومات بين الجهات 

الملف ومتابعة مستوى أداء القائمين عليه، باإلضافة إلى إحكام الرقابة ومراقبة تنفيذ 

 البرامج المنفذة.

واذا قمنا بتنفيذ هذا اإلجراء على ملف السكان فإن ذلك من شأنه تعزيز 

الدور المنوط بها في االستراتيجية مراقبة األداء والتأكد ان كل جهة في الدولة تقوم ب

القومية للسكان بهدف وضع قواعد ومبادئ إلدارة هذا الملف والرقابة عليه، وتطبيق 

 (12)أسلوب اإلدارة الرشيدة.

 

االتجاه إلى التحول الرقمى من خالل الربط اإللكترونى بين قواعد البيانات  -5

 المختلفة

ن أهمها طبقا للوضع الراهن هو أحد الحلول أو البدائل المقترحة وإن كا

اإلتجاه إلى التحول الرقمي من خالل بناء التطبيقات المتخصصة التي تقيمها كل 

وزارة أو جهة لرقمنه األنشطة والخدمات، وبناء التطبيقات التشاركية وهى معنية 

باألنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، موضحا أنه لتحقيق رؤية 

حو التحول إلى حكومة ذكية ال ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات الحكومة ن

على بناء منظومة التراسل من خالل منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خاللها 

تبادل الوثائق والبيانات بين جهات الحكومة بأكملها، باإلضافة إلى منظومة التوقيع 

الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة  اإللكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي

 (13)قانونية.
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 .تمكين المجلس القومي للسكان ماديا و سياسيا.6

أن ضبط اإلطار المؤسسي لملف السكان ، أصبح ضرورة ملحة ال رفاهية 

واختيار، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع اإلطار 

الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، بما المؤسسي الفعال تنسيق 

يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار 

 الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.

ن كانت التجربة األبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة م

(، حيث توفرت لديه عوامل كثيرة للنجاح، على رأس تلك األسباب 1986-1996)

أن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، فاذا توافرت 

للمجلس القوة واإلرادة السياسة والتمويل الالزم، سواء من خالل المانحين أو 

ستطاع ان يقوم بمهامه وادارة الملف الموازنة العامة للدولة، وتوافر له االستقالل ا

 السكانى بنجاح .

فبمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزارة الصحة والسكان في 

، بدأ يتباطأ اإلنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل 2002عام 

 ملحوظ.
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 (6البديل) (5البديل) (4البديل) (3البديل) (2البديل) (1البديل) المعيار

 4 5 6 2 3 5 الفاعلية

 2 6 5 2 4 6 العائد/التكلفة

 3 5 4 1 3 2 التقنى

 3 4 4 2 3 3 السياسى

 1 4 4 2 4 3 العدالة

 2 4 4 2 3 3 االدارى

 15 28 27 11 20 22 المجموع

 

على وضع درجات معايير خاصة بكل بديل، فقد اتضح أن هناك أربع  وبناءا

 درجة فأكثر وهى: 20سياسات حصلت على مجموع 

 .سن قوانين وتشريعات ملزمة لتوفير البيانات علي المستوي المحلي. 1

 .عمل بروتوكوالت تعاون بين الوزارات والمجلس القومي للسكان. 2

خالل الربط اإللكترونى بين قواعد االتجاه إلى التحول الرقمى من  -3

 البيانات المختلفة

 .حوكمة الملف السكانى -4

االتجاه إلى التحول الرقمى من خالل الربط اإللكترونى بين قواعد البيانات  -4.س 1

 ن قوانين وتشريعات ملزمة لتوفير البيانات علي المستوي المحلي.المختلفة

 .مي للسكان.عمل بروتوكوالت ت الوزارات 2
ادل . حوكمة الملف السكانى  تشكيل لجنه مصغرة بين الجهات للتنسيق بهدف تب 3

  البيانات علي

 معايير اختيار البدائل
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 قمى من خالل الربط اإللكترونى بين قواعد البيانات المختلفةاالتجاه إلى التحول  -4

 

 

البدائل والسياسات المقترحة من أجل إتاحة وتوفير البيانات  استعراضبعد 

السكانية على المستوى المحلى بشكل دورى باإلضافة إلى جودة البيانات المتاحة .. 

وبعد تطبيق معايير تقييم بدائل السياسات المختلفة وجد أن هناك سياستان يمكن أن 

 -: يعمال معاً وهما األكثر قبوال من حيث التنفيذ

االتجاه إلى التحول الرقمى من خالل الربط اإللكترونى السياسة األولي " "  

 بين قواعد البيانات المختلف

 ة. حوكمة الملف السكانى السياسة الثانية "  

وفى هذا الصدد يمكن اقتراح بعض التوصيات التى من شأنها تعزيز تنفيذ 

 :وهى السياستين معا

 المعنيــة بالجهاز اإلداري للدولة. . تطوير البنية التحتية لألطراف1

 .تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطور فى مجال اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات.2

 .إتاحة البيانات والمعلومات لكافة الشركاء على المستوى المحلى.3

. دعم التنسيق بين القطاعات المعنية لتنفيذ االستراتيجية القومية للسكان على 4

 لمحافظات.مستوى ا

. محاولة كسب تأييد كل من لديه اهتمام وسلطة لمشاركة البيانات علي المستوي 5

 المحلي.

 . اإلتفاق مع الشركاء على قائمة بالمؤشرات، اعداد بطاقات وصف لها.6

 االستنتاجات والتوصيات
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 . اعداد قاعدة بيانات متكاملة ونظام إلكترونى.7

الوزارات المعنية مجموعة عمل وطنية رفيعة المستوى مشتركة بين  .إنشاء8

بالقضايا السكانية، ومجموعات عمل على مستوى المحافظات التخاذ االجراءات 

 .الالزمة بشأن ادارة حوكمة الملف السكاني
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النشرة السنوية  –المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  (2)
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