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 كلمة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ،التنمية المستدامة األممية التي تدعمها األمم المتحدة أهدافالتي جاءت متزامنة مع  2030انطالقًا من رؤية مصر 

مع صندوق  التنمية المستدامة والذي تم ترجمته بالتعاون  أهدافوحرصًا من الجهاز على القيام بدوره المنوط به في رصد 

 التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي. أهدافللبيانات لدعم  يكولوجياإلاألمم المتحدة للسكان في توظيف النظام 

شراف إللبيانات في مصر لدعم التنمية المستدامة والذي تم إنجازه تحت  يكولوجياإليسر الجهاز أن يصدر تقرير النظام 

 األستاذ بمعهد التخطيط القومي. –ماجــد خشبـــة محمد  /األستاذ الدكتورق البحثي برئاسة الفري

ويتقدم الجهاز بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا التقرير، كما يخص بالشكر صندوق األمم المتحدة للسكان والفريق 

 وإخراج هذا التقرير. نتاجالبحثي لما بذلوه من جهد إل

المرجوة منه في التعرف على مجتمعات البيانات الجديدة في مصر والتحديات  هدافاألويتمنى الجهاز أن يحقق التقرير 

القرار لخدمة أغراض  ون ومتخذو ن والدارسو التنمية المستدامة ليستفيد منها الباحث أهدافالتي تواجهها لبنائها وتطويرها لدعم 

 التنمية والعمل على استدامتها لتحسين حياة البشر.

 

 

لواء/ خيرت محمد بركات                                      

 رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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 كلمة صندوق األمم المتحدة للسكان

 مقــدمة

تخيل أنك تعيش في عالم يصبح فيه كُل حمٍل مرغوب، وكُل والدةٍ آمنة، ويتمكن فيه كُل شاٍب وفتاة من بلوغ 

ال ، أياً كان مكانه، وما لم يتم االهتمام بكل فرد تحقيقه. إلىذلك هو العالم الذي نسعى جاهدين  كامل إمكاناتهم.

لن نتمكن من تحقيق غايتنا المتمثلة في تعميم الحصول على فأولئك الذين تخلفوا عن اللحاق بالركب،  سيما

رص صندوق األمم المتحدة للسكان وفي سبيل تحقيق ذلك، يح دمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية.المعلومات والخ

على التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق ثالث نتائج تحويلية وفقاً للخطة االستراتيجية التي وضعها صندوق 

  :2022-2018األمم المتحدة للسكان والواردة في البرنامج القطري 

 تلبية كافة االحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم األسرة؛ -1

 يات األمهات؛الحد من وف -2

 القضاء على الممارسات المتسمة بالعنف واألذى ضد النساء والفتيات. -3

إذا كنا حريصين على تنفيذ جدول أعمال  ساسيأوالطموحة مهم  هدافن تحقيق تللك األأبالذكر  والجدير

 . 2030للتنمية المستدامة ورؤية مصر  2030

يضا التحليالت السكانية أالتأكد من توافر بيانات عالية الجودة و يتحقيق تلك النتائج التحويلية، ينبغ أجلومن  

 هذا الشأن. في إلهامالبيانات  نظرا لدورلذلك المصاحبة 

 "مصر لدعم التنمية المستدامة فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام " يأتي التقرير التجميعي الصادر تحت عنوانو

اإلحصاء، وكنتاج للشراكة القوية التي تربط بين صندوق األمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة 

  ليلقي الضوء على الوضع الحالي كما يبرز دور البيانات باعتبارها تمثل أصالً قومياً وقيمة مضافة.

وال يقتصر على البيانات بثورة البيانات لمعلومات الخاصة هذا، ويقدم التقرير مجموعة واسعة النطاق من ا

الرسمية فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية بل يشمل أيضاً تلك المتعلقة بالمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، 

يتجاوز األنماط  والمجتمعات العمرانية الجديدة التي أضحت تقدم نمطاً نشطاً من المنتجين والمستخدمين للبيانات

 التقليدية. 
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الجهاز المركزي للتعبئة لوطنية والدور الرئيسي المنوط با حصاءاتالمحيط باإل طاريتعرض التقرير أيضاً لإلو

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر على صعيد نظامها اإلحصائي  العامة واإلحصاء في هذا الشأن.

 ،حصاءاتلإلوطنية  استراتيجيةوجود  عدمعدٍد من التحديات بما في ذلك  إلىالوطني، إال أن التقرير يشير 

يبرز التقرير كذلك، وبشكٍل واضح، أهم األحداث، والمعالم،  تحديث، وغير ذلك. إلىتشريعي يحتاج  إطارو

 . مصر فيللبيانات  يكولوجياإلبالنظام والكيانات الدولية ذات الصلة 

يؤكد التقرير على أهمية توسيع نطاق التنسيق والشراكات لضمان تدفق المعلومات بشكٍل أيسر، واستخدام و

التكنولوجيات الحديثة واالستعانة بمصادر جديدة للبيانات، عالوة على أهمية اإللمام بمعرفة البيانات، والتحول 

 استخدام السجل السكاني في مجال التعداد السكاني والسكني. إلى

أملنا أن و وتحليلها. ع البياناتالحفاظ على تحسين األنظمة الخاصة بجم إلهامفي ظل عالم تحركه البيانات، فمن 

 يسهم هذا التقرير في تحقيق ذلك.

  

 دكتور / ألكسندر بوديروزا

 ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 

 جمهورية مصر العربية 
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 قدير تشكر و 

وهو  ،المنطقة العربية فيطليعة هذا النوع من التقارير  فيللبيانات  يكولوجياإليعتبر التقرير الخاص بالنظام 
صندوق واالستجابة الفعالة من  ،للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المهمةاألمر الذى يحسب للمبادرة 

 .إلعداد هذا التقرير األمم المتحدة للسكان لتكليف فريق من الخبراء المتخصصين

قيادات  إلى ضافةباإل ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءلرئيس وعلى ذلك فإن التقدير والشكر واجب 
التجارة  حصاءاتطارق رشاد رئيس اإلدارة المركزية إل /دت هذا العمل وعلى األخص األستاذسان التيالجهاز 

 ،أحمد إبراهيم رئيس وحدة التنمية المستدامة والباحثين بالوحدة يسر عبد الفتاح /ودكتور ،والمرافق العامة
 .وغيرهم ،واإلدارة العامة للبحوث ،يةقليمقطاع الفروع اإل ،والمسئولين والباحثين بقطاع تكنولوجيا المعلومات

للفريق ًا مهمن بالصندوق دعمًا و والمسئول ،دولت شعراوي بصندوق األمم المتحدة للسكان /كما قدمت األستاذة
 .ية للتقريراألولعلى النسخة  المهمةكما قدم الصندوق العديد من المالحظات  ،البحثي

حيث قامت  ،أفضل صورة ممكنة فيوقد بذل أعضاء الفريق البحثي كل الجهد الممكن حتى يخرج هذا التقرير 
 ،للتطوير الموضوعي والشكلية مهمالريس بمراجعة التقرير وتقديم مالحظات  يأماني حلم /ةاألستاذة الدكتور 

حسن ربيع  /دكتورالوقدم  ،أحمد عبد العزيز البقلي بإعداد الفصل الخاص بالسكان /كما قام األستاذ الدكتور
األستاذ مصر، كما قدم  فيإعداد ومراجعة الفصل الخاص بمجتمعات البيانات الجديدة  فيرئيسًا  إسهاما

اللغة  إلىوقيامه بمراجعة وتدقيق النسخة المترجمة  ،الفريق البحثيمتعددة لدعم  إسهاماتعزت زيان  /دكتورال
 .عداد التقريرإلتوفير وتهيئة البيانات الالزمة  فيمحمد حسنين  /كما شارك األستاذ .اإلنجليزية من التقرير

والزمالء من السكرتارية الذين عملوا على طباعة  ،فإن الشكر متصل لفريق ترجمة التقرير ،ذلك إلى ضافةباإل
 .شكل فنى جيد فيخراجه إالتقرير و 

وأن يقدم للمخطط ومتخذ القرار وصناع السياسات  ،المرجوة منه هدافويأمل الفريق البحثي أن يحقق التقرير األ
األفضل من ثورة البيانات اتجاه االستفادة  فيمصر الكثير من الدعم  فيوالعاملين بالمجال اإلحصائي  ،العامة

 .مصر فيلدعم جهود التنمية المستدامة 

 الباحث الرئيس

 أ.د. محمد ماجد خشبة
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 المختصرات
AAPA:  حصاءاتتطوير اإل أجلخطة أديس أبابا للعمل من. 
ACS: حصاءاتالمركز األفريقي لإل. 
CAPMAS:  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز. 
CEOS:   المفوضية األوروبية –اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض. 
ECA:  فريقياأل االقتصاديةاللجنة. 
GWG:  تأسس ) الرسمية حصاءاتالمعنى باستخدام البيانات الضخمة ألغراض اإل العالميفريق العمل

 .(2014عام  لألمم المتحدة حصائيةاإلاللجنة من خالل 
Hadoop: من خالل خوادم متنوعةت الضخمة لدعم معالجة البيانامفتوح المصدر  برامجي إطار. 
HDFS:   متعددة خوادم عبرنظام هادوب للملفات الموزعة. 
HLG-PCCB: حصاءاتالفريق رفيع المستوى المعنى بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات لإل  
HLPF:  األمم المتحدة. – لتنمية المستدامةالرفيع المستوى المعنى باالمنتدى السياسي 
IEAG: تم تشكيله لتنمية المستدامةلدعم اثورة البيانات االستشاري المستقل المعني ب الخبراء فريق( .

 (.2014ير العام لألمم المتحدة عام السكرتجانب  من
IAEG-SDGs: .فريق الخبراء المعني بالتنسيق بين األجهزة ذات الصلة بمؤشرات التنمية المستدامة 
IoT:  .إنترنت األشياء 
ITU: لالتصاالت. الدولي االتحاد 
MAPS:  حصاءاتاإل أجلخطة عمل مراكش من. 
PARIS 21:  التنمية أجلمن  حصاءاتاإل فيمشروع الشراكة. 
RDBMS : نظام إدارة قواعد البيانات العالئقية. 
SDGs: التنمية المستدامة العالمية أهداف. 
SDS: 2030رؤية مصر  :استراتيجية التنمية المستدامة. 
SDSN: برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة( 2012عام  تأسست) .شبكة حلول التنمية المستدامة. 
UNOV: .مكتب األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي 
UNSC:  لألمم المتحدة حصائيةاإلاللجنة. 
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 مقدمة

والتي أقرت في الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،SDGs-2030للتنمية المستدامة لعام تمثل األجندة العالمية 
األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة:  فيبادرة عالمية تنموية شاملة تستهدف تغييرات جوهرية م ،2015في سبتمبر 
دول العالم المختلفة من تجربة ضوء الخبرات المستفادة التي راكمتها  فيوذلك  ،االجتماعية والبيئية ،االقتصادية

 .2015-2000الفترة  فيالتي عايشها العالم  MDGs -اإلنمائية لأللفية  هدافاأل

وغير مسبوق على مجموعات عديدة ومتنوعة من حزم البيانات  د ترتب على األجندة الجديدة طلب واسعوق
والمؤشرات التي تتسم بالشمول والتشابكية والجودة والمصداقية والقابلية للمقارنة على كافة  حصاءاتواإل

 Data –ًا حالة من ثورة البيانات يلعبما جعل العالم يعيش ف ،والعالمية يةقليمات الوطنية واإليالمستو 
Revolution  وإنترنت األشياءIoTوإحصائي جديد وغير مسبوق  ي، بل ويقترب من عصر معلومات.  

 فيحاضرًا بقوة  ،بوصفه الجهاز اإلحصائي الرسمي ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءوقد كان 
كذلك ثورة البيانات  ،حصائيةاإلذات الصلة بالتنمية المستدامة ومتطلباتها  يةقليمالحوارات والجهود العالمية واإل

 يأتيمن خالل مبادرات متعددة ذات صلة  الوطنيها، كما كان حاضرًا بقوة على المستوى أدواتوتطبيقاتها و 
كما أصبح لمجتمعات البيانات  .2016على رأسها قيام الجهاز بتأسيس وحدة متخصصة للتنمية المستدامة عام 

حيث تفاعلت  ،للبيانات الوطني يكولوجياإلالنظام  فيأيضا  مهمة مصر أدوار فيالجديدة والمتنوعة الصاعدة 
  .ايجابيا مع تطورات ثورة البيانات واإلنترنت لتطوير أدوارها المجتمعية والتنمويةهذه المجتمعات 

ولكنها  ،أن حقبة التنمية المستدامة لم تتميز فقط بزيادة الطلب على البيانات إلىومن األهمية بمكان اإلشارة 
 :العقد الحالي والعقود التالية فيأفرزت مجموعة تحوالت ومراجعات جوهرية ذات الصلة بالبيانات 

  فيا مههاسإوهو الدور المرتبط مباشرة ب ،خلق القيمة فيالتنمية المستدامة و  فيتعاظم دور البيانات 
 Digital تنمية االقتصادات الرقمية ،إنترنت األشياء ،بناء مجتمعات واقتصادات المعلومات والمعرفة

Economy  واالقتصادات المستدامة المبنية على البياناتData-Driven Economy.  
 خاصة من حيث  ،وأشكال البيانات أدواتلثورة البيانات على أدوار ومفاهيم وتطبيقات و  انعكاسات

البيانات المفتوحة  ،تطوير نظم البيانات اإلدارية ،تعدد الشراكات الوطنية وعبر الوطنية ،تنوع المصادر
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تطور تكنولوجيا المعالجة والتحليل والتوصيل والمنصات للتعامل  ،المستجيبةلدعم الحكومات المنفتحة 
 .وغيرها ،مع البيانات الضخمة

  حيث تقف هذه األجهزة  ،تغيير وتطوير طبيعة عمل أجهزة اإلحصاء الوطنية فيدور ثورة البيانات
ويات، األول ،األدوار ،االستراتيجيات فيعمليًا على أعتاب ثورة بيانات جديدة تتطلب تغييرات واسعة 

 ،دعم التنمية واتخاذ القرار على مستويات متعددة ،الموارد ،التكنولوجيا والتطبيقات ،دواتالشراكات، األ
  .نموي والت اإلحصائيوالمتابعة والتقييم وقياس األثر 

 ويأتي على رأسها مواقع  ،ة للبياناتيكولوجياإلالنظم  فيوالصاعدة  دور مجتمعات البيانات الجديدة
منظمات المجتمع المدني على المستوى  ،سجالت الهواتف المحمولة ،وشبكات التواصل االجتماعي

  .الدور المتعاظم لبيانات التصوير الجوى والساتلى إلى ضافةباإل ،ي والدوليقليمواإل الوطني

 يةقليمالحوارات والجهود الوطنية واإل فيالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـــــاء وقد ترتب على مشــــــــاركة 
أدوار مجتمعات البيانات الجديدة  فيوالنمو الملحوظ  ،والعالمية ذات الصــــلة بالتنمية المســــتدامة وثورة البيانات

للنظام أدوار جديدة توافر رصــــــيد كبير من الخبرات والتعلم اإلحصــــــائي تمثل نقطة انطالق لبلورة  ،مصــــــر في
أجندة التنمية المســـــــــــتدامة العالمية واســـــــــــتراتيجية التنمية  أهدافمصـــــــــــر لدعم تحقيق  فيللبيانات  يكولوجياإل

   .على حد سواء 2030رؤية مصر  :المستدامة

مصر ودور الجهاز المركزي  فيللبيانات  يكولوجياإليقدم هذا التقرير رؤية مستقبلية للنظام  ،هذا السياق في
وخبرات  ضــــــوء خلفية مفاهيم فيوذلك  ،هذا النظام فيومجتمعات البيانات الجديدة للتعبئة العامة واإلحصــــــاء 

 أهدافهية وكيفية تنفيذ المبادرات العالمية لتفعيل ثورة البيانات والبيانات الضــــــــــــــخمة لدعم امســــــــــــــتفادة حول م
 ،للبيانات الوطنية وتقييم الوضــــع الحالي للبيانات يكولوجياإلتوصــــيف مكونات النظام مع  .التنمية المســــتدامة

للتحديات التي تواجه تطوير مع تحليل شـــــامل  ،مصـــــر فيتســـــليط األضـــــواء على مجتمعات البيانات الجديدة 
  .وبلورة رؤية استراتيجية لبناء وتطوير القدرات لهذا النظام ،النظام

وحيث تعطى التقارير العالمية والوطنية للتنمية المستدامة وثورة البيانات اهتمامًا خاصًا للبيانات واألوضاع 
للبيانات السكانية ودورها خاصا فإن التقرير يفرد فصال  ،يًا وعلى مستوى الدول الوطنيةإقليمالسكانية عالميًا و 

واإلسكان مشروعا طموحا لتعداد السكان قد نفذت مؤخرا خاصة وأن الدولة  ،للبيانات يكولوجياإلالنظام  في
  .من خالل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2017 فيمصر  فيوالمنشآت 
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 ملخص تنفيذي
تطوير كافة مجاالت الحياة  فيطياتها الكثير من اإلمكانات والفرص الواعدة للمساهمة  في ثورة البياناتتحمل 

عالمي مختلف لدور البيانات كأصول وطنية  إدراككافة مناطق ودول العالم من خالل  فيوالنشاط اإلنساني 
صادات المعرفة خلق اقت فيالمباشر  وإسهامهاوأداة لخلق القيمة والثروة وتعزيز التنافسية واالستدامة 

دعم خطة األمم المتحدة للتنمية  فيها بصورة خاصة ماهإس إلى ضافةباإل .واالقتصادات الرقمية عبر العالم
ومنها  ،دولة 193تسعى لتحويل دول العالم الموقعة على الخطة وعددها  التي SDGs - 2030المستدامة 

  .واالجتماعية والبيئية وجودة الحياة االقتصاديةمصر، نحو مزيد من االستدامة 

 فيالرسمية  /الوطنية حصاءاتشرة على طبيعة ومجاالت عمل نظم وأجهزة اإلاآثارًا مب ثورة البياناتوتترك 
تشريعيًا  حصائيةاإلحيث تقدم آفاقًا وخبرات غير مسبوقة لتطوير آليات تلك النظم واألجهزة  ،كافة دول العالم

الوطنية  حصائيةاإلكما تقدم فرصًا غير مسبوقة لتطوير دور النظم واألجهزة  ،ومؤسسيًا وتكنولوجيًا وبشرياً 
غاية  169 ،هدفاً  17دعم خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تضم  فية للبيانات يكولوجياإلوالنظم 
  .مؤشراً  230و ،فرعية

 في مهمةصبحت تلعب أدوارا أظهور أدوار لمجتمعات بيانات جديدة أو صاعدة  كما تمخض عن ثورة البيانات
 ،سجالت الهواتف المحمولة ،االجتماعيمواقع التواصل  :ة للبيانات عبر العالم ومن أبرزهايكولوجياإلالنظم 

 .وغيرها ،وبيانات مجموعات المواطنين ،بيانات المجتمعات العلمية ،المدنيبيانات المجتمع  ،البيانات الساتلية

وصندوق األمم المتحدة  ،CAPMAS –جاء حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ،هذا السياق في
ثورة البيانات لدعم وتطوير النظام اإلحصائي المصري  أدواتعلى ترجمة مضامين و  UNFPA –للسكان 
رؤية مصر  :دعم استراتيجية التنمية المستدامة فيوتفعيل دوره  ،للبيانات من جهة الوطني يكولوجياإلوالنظام 
2030 – SDSs  فاق توقيع ات فيوترجم هذا الحرص  .وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى

نيابة عن فريق استشاري  القومياألستاذ بمعهد التخطيط  –محمد ماجد خشبة  /بين الجهاز واألستاذ الدكتور
ظل  فيوذلك  ،دعم التنمية المستدامة فيمصر  فيللبيانات  يكولوجياإلإلعداد تقرير علمي حول دور النظام 

  .تفاعل وتنسيق كامل بين االستشاري والجهاز من خالل وحدة التنمية المستدامة

 األولالفصل حيث طرح  ،منشود منهوقد قدم التقرير عبر فصوله الخمسة تناوالت متعددة لتحقيق الهدف ال
 ،البيانات المفتوحة ،البيانات الكبيرة :مثل أدواتحول ثورة البيانات وما يتصل بها من مفاهيم و  لمقدمات مفاهيم
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 في ،للبيانات وغيرها يكولوجياإلوالحوسبة السحابية والنظام  ،مجتمعات البيانات الجديدة ،البيانات اإلدارية
كما عرض الفصل  .بوجه عام ودعم التنمية المستدامة على وجه الخصوص حصائيةاإلعالقتها بتطوير النظم 

العديد من دول  فيالمتصلة بها  دواتة للبيانات واأليكولوجياإلأيضا للخبرات والتطبيقات العملية للنظم  األول
الدول المتقدمة والناهضة والنامية من  فيكما استعرض الخبرات المستفادة من تجارب وطنية بعينها  ،العالم

استراتيجية  أهدافكذلك تناول الفصل أبعاد و  .خالل عرض تجارب للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وغانا
 .مصر واحتياجاتها من البيانات والمعلومات والمؤشرات فيالتنمية المستدامة 

ودور  الوطنيالنظام اإلحصائي  إطار فيمصر  فيللبيانات  يكولوجياإلفقد تناول النظام  الفصل الثانيأما 
كما  ،حيث عرض الفصل تقييمًا تشريعيًا ومؤسسيًا لدور الجهاز ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المختلفة  حصائيةاإلات والنشرات صدار مصر من اإل فيللبيانات  يكولوجياإلعرض للمخرجات المتنوعة للنظام 
دعم تنفيذ استراتيجية وخطط  فيوتناول الفصل ببعض التفصيل دور الجهاز  .مع كافة أجهزة الدولةبالتعاون 

لهذا  2016أسسها الجهاز عام  التيمصر من خالل )وحدة التنمية المستدامة(  فيوبرامج التنمية المستدامة 
البيانات  :وتطبيقات ثورة البيانات مثل أدواتالتعامل مع  فيكما تناول مبادرات ومشروعات الجهاز  ،الغرض
العديد من الفعاليات  فيوغيرها والتي يدعمها مشاركة الجهاز  ،الحوسبة السحابية ،البيانات اإلدارية ،الكبيرة

وألقى الفصل األضواء على أدوار محلية  .والتي عرضها التقرير ،ذات الصلة بتلك التطبيقات يةقليمالعالمية واإل
 ،وزارة االستثمار والتعاون الدولي ،اإلداري  صالحمثل أدوار وزارة التخطيط والمتابعة واإل ذات صلة مهمة

 ،21باريس  – حصاءاتاإل فيلألمم المتحدة، الشراكة  حصائيةاإلمثل اللجنة  مهمةبخالف أدوار خارجية 
 .واتحاد اإلحصائيين العرب ،فريقياأل حصائيةاإلاللجنة 

أدوار مجتمعات البيانات  األضواء على الفصل الثالثيسلط  ،الرسميوبعد التعرف على أدوار جهاز اإلحصاء 
حيث تتصدر  ،االجتماعيمصر ومن أبرزها مجتمعات البيانات على شبكات التواصل  فيوالصاعدة  الجديدة

 .مليون حساب 34.5 إلىمصر كافة الدول العربية على موقع فيسبوك على سبيل المثال بعدد حسابات يصل 
مليون  99.50% بعدد 110يتخطى انتشارها نسبة  والتيكما عرض الفصل لموقف شبكات الهاتف المحمول 

ثم عرض  ،مصر في لمدنيابيانات المجتمع  واستعرض الفصل الصورة العامة لمجتمع .2017خط عام 
 النوعي واالتحاد ،اتحاد الصناعات المصرية ،المصري بنك الطعام  :هذا الخصوص تشمل فيلنماذج رائدة 
موقف البيانات الساتلية والتصوير الجوى من خالل أجهزة رئيسة معنية اختتم الفصل بعرض و  .لنساء مصر

 .من البعد وعلوم الفضاء والهيئة المصرية العامة للمساحة لالستشعارالهيئة القومية  :هذا الخصوص تشمل في
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فقد  ،تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة فيوحيث توجه األمم المتحدة اهتمامًا خاصًا للسكان كعنصر حاكم 
حيث  ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  في لتناول دور السكان والبيانات السكانية الرابعالفصل خصص 

وعرض لجوانب القضية السكانية  ،عالقتها بالموارد فيعرض لمالمح مختصرة حول القضية السكانية عالميًا 
مصر المرتبطة بالفجوة بين النمو السكاني  فيوقد تناول الفصل التحديات السكانية  .مصر ببعض التفصيل في

% فقط 7.7 فيالسكاني المكاني بالتركز  الخصائص السكانية واختالل التوزيع ،المتصاعد والموارد المتاحة
وقد عرض الفصل أيضا تحلياًل متكاماًل  .وعرض لبعض المداخل للتعامل مع تلك التحديات ،من مساحة الدولة

مسوح  ،مصر والتي ينتجها الجهاز المركزي من خالل التعدادات فيلنوعية وطبيعة وأشكال البيانات السكانية 
وعرض الفصل للجوانب التاريخية للتعداد وكذلك األدوار التنموية  ،والسجالت اإلدارية ،الديموغرافيةالعينة 
كما طرح الفصل رؤية  .2017مع إلقاء الضوء على التعداد األخير للسكان واإلسكان والمنشآت لعام  ،للتعداد

ا النوع من التعدادات تعداد قائم على السجالت اإلدارية بما يحققه هذ إلىمصر  فيتفصيلية لتطوير التعداد 
  .من مزايا مقارنة بالتعدادات التقليدية

للبيانات والنظام اإلحصائي  يكولوجياإلتواجه النظام  التيالعديد من التحديات الخامس الفصل وقد تناول 
 ،الوطنية على غرار العديد من دول العالم حصائيةاإلوأبرزها ما يتعلق بغياب الرؤية االستراتيجية  ،المصري 

 ،تمويلية ،مؤسسية وتنظيمية ،كما تناول الفصل تحديات متعددة خاصة بحوكمة النظام اإلحصائي سواء تشريعية
 ،تواجه النظام وترتبط بثورة البيانات التيوعرض الفصل أيضا للتحديات التكنولوجية  .وغيرها ،بشرية ومفاهيمية
والتحديات الخاصة بتفعيل الشراكات  ،جية ذات الصلةوالمنصات التكنولو  ،البيانات اإلدارية ،البيانات الكبيرة

 .ي والعالميقليمين اإليالمستو محليًا وعلى 

 فييمكن أن تساهم  التيالمبادرات  ،المقترحات ،بلورة مجموعة من المداخل إلىالسادس الفصل  هيوقد انت
التطوير التشريعي  :للبيانات والنظام اإلحصائي المصري بوجه عام والتي ركزت على يكولوجياإلتطوير النظام 

 في وطنية إحصائية استراتيجيةالتطوير االستراتيجي من خالل بناء  ،يةقليمضوء التطورات العالمية واإل في
لبشرية وتنمية القدرات ا الوطنيتطوير وتحسين الحوكمة للنظام اإلحصائي  ،ضوء الخبرات العالمية

التطوير التكنولوجي للمنصات والبوابات  إلى ضافةباإل .مثل التعدادات وغيرها دواتوتطوير األ ،والتكنولوجية
وتوظيف التكنولوجيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية وغيرها لدعم النشاط  ةوالبرمجيات والحلول التكنولوجي

 إطار فييًا وعالميًا إقليممحليًا و  حصائيةاإلكما ركز الفصل على ضرورة تطوير وتنمية الشراكات  .اإلحصائي
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كما ركز الفصل على أهمية تطوير نظم جديدة للتقييم  ،االهتمام العالمي بالتنمية المستدامة وثورة البيانات
  .والمتابعة وقياس األثر اإلحصائي تنمويا
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 األولالفصل 
 للبيانات لدعم التنمية المستدامة: المفاهيم، االتجاهات والخبرات يكولوجياإلالنظام 

لكافة دول  أساسيا ة للبيانات تمثل شاغالً يكولوجياإلأصبحت ثورة البيانات وما يرتبط بها من تطوير النظم 
ة يكولوجياإلوعلى ذلك فقد أصبح تطوير النظم  ،العالم المتقدمة والناهضة والنامية كما سيعرض التقرير الحقاً 

  .تلك الدول فيلتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والبيئي  أساسيا للبيانات شرطاً 

التناوالت  في ،والعالمي العربيبخالف  ،اهتماما خاصا للبعد األفريقي يأن التقرير سوف يول إلىوتجدر اإلشارة 
وعلى األخص فيما يتعلق  ،المستوياتالشأن األفريقي على كافة  فيالتالية نتيجة مساهمة مصر بصورة فاعلة 
على تشارك فيها مصر المختلفة التي  حصائيةاإلواألنشطة  ،2063باالستراتيجية األفريقية للتنمية المستدامة 

 .ريرالمستوى األفريقي والتي سنعرض لها الحقًا عبر التق

   للبيانات يكولوجياإلمجتمعات البيانات والنظام  ،مفاهيم واتجاهات حول ثورة البيانات .1-1
مجال ثورة البيانات  في يةقليمحد بعيد بالتطورات العالمية واإل إلىة للبيانات يكولوجياإليرتبط االهتمام بالنظم 

الحياة والنشاط اإلنساني  فيوالبيانات الضخمة وغيرها من االتجاهات المرتبطة ببلورة أدوار جديدة للبيانات 
ضوء تصاعد  فيوعلى األخص  .تعزيز التنمية المستدامة على وجه الخصوص فيوأدوار فاعلة  ،على العموم

نظم البيانات الساتلية وسجالت  ،االجتماعيشبكات التواصل  أدوار مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة مثل
ضوء ذلك سيلقى التقرير فيما يلى بعض األضواء على المفاهيم الخاصة بثورة البيانات  فيو  .الهواتف المحمولة

   .للبيانات يكولوجياإلوطبيعة بعض مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة والنظام 

لدعم ثورة البيانات الخبراء االستشاري المستقل المعني ب فريقشير ي :Data Revolution -ثورة البيانات  .أ
 إنتاجسرعة  ،حجم البيانات فيانفجار " :ثورة البيانات باعتبارهال ،IEAG -مم المتحدة باأل لتنمية المستدامةا

واألشكال المتعددة والمتنوعة للبيانات والتي تأتى من  ،نشر البيانات ،أعداد مستخدمي البيانات ،البيانات
 ،مصادر أخرى مثل البيانات الكيفية غير الكميةومن  ،المحمول وانترنت األشياء :التكنولوجيات الجديدة مثل

 (UN, 2014) ." وغيرهاوالبيانات االنطباعية ،البيانات المتولدة من مجموعات المواطنين
تكامل المجموعات " :التاليالتنمية المستدامة على النحو  إطار فيتعريفاً لثورة البيانات يقدم فريق الخبراء كما 

معلومات ذات جودة عالية وبصورة  نتاجأو الحزم المتنوعة من البيانات الجديدة مع البيانات التقليدية المتاحة إل
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الوقت المناسب لدعم أغراض متعددة ومستخدمين متعددين  فيو  ،أكثر تفصيالً وأكثر ارتباطاً بحاجات المستخدم
 ،بيانات األقمار االصطناعية )الصور الساتلية( :وتشمل البيانات الجديدة ."تنفيذ وتقييم التنمية المستدامة بهدف

 ،ليةبيانات المعامالت الما ،بيانات الجغرافيا المكانية ،البيانات والسجالت اإلدارية ،سجالت الهواتف المحملة
  .وغيرها ،بيانات وسائط التواصل االجتماعي ،بيانات المستشعرات

وإعالن  ،التنمية أجلمن  حصاءاتاإل فيومشروع الشراكة  ،ECA – فريقياأل االقتصاديةوتعطى اللجنة 
 ECA et) :من بينها إضافيةلمفهوم ثورة البيانات أبعادا  ،المنطقة العربية فيالدوحة بشأن ثورة البيانات 

al., 2016)، (OECD, 2015)،  ،(.2016)إعالن الدوحة 
  لتنمية وتطوير صناعة السياسات حوكمة واستخدام البيانات  فيثورة البيانات تعبر عن تحوالت عميقة

  .كافة القطاعات والمجاالت فيواستخدام البيانات  تاحةوبناء )ثقافات جديدة( إل ،العامة واتخاذ القرار

  الفرعية  حاضنة عملية ومنهجية ألطياف متعددة ومتنوعة من مجتمعات البياناتثورة البيانات تعتبر
Data Communities، واألساليب  دواتاأل فيوتنويع  ،بما تتضمنه من تنويع وتعدد لمصادر البيانات

 لصالح كافة أطراف المجتمع.  وتفاعليةبيانات تفصيلية بصورة لحظية  وإتاحةاالبتكارية لتحليل 

 من جانب الحكومة  ،حصاءاتواإل رهن بتغيير النظرة للبيانات 2030دة التنمية المستدامة تنفيذ أجن
  .الوطنية حصائيةاإلبجانب إعادة حوكمة النظم  ،ومجموعات المواطنين األعمالوقطاعات 

 حيث أن لهذه الثورة جوانب أخرى تتجاوز ثنائية )العرض غير  ،نصيب الدول النامية من ثورة البيانات
ومن بين هذه الجوانب قضية الفجوات  ،المسبوق من البيانات( مقابل )الطلب غير المسبوق على البيانات(

البيانات وتوظيفها  إلىالتمكين للوصول  فيوحق الدول النامية  ،البيانات بين العالمين المتقدم والنامي في
وجعل الحكومات وأجهزة اإلدارة العامة  ،الدول النامية فيالتقدم نحو التنمية المستدامة وجودة الحياة  لتحفيز

 .وبالطبع أكثر كفاءة ،هذه الدول أكثر انفتاحًا وشفافية وقابلية للمساءلة في

  :Big Data – الضخمةالبيانات  .ب

المصادر والموارد بصورة  فيوسرعة كبيرة وتنوع وتعدد  ،بيانات ذات حجم كبير هي الضخمةالبيانات 
  .ودعم أية أغراض أـخرى  ،تتطلب أشكااًل جديدة من اإلدارة والمعالجات لتمكينها من دعم متخذ القرار

  :، تشملالضخمةيتضح أن هناك محددات ومعايير أساسية للبيانات  (1-1)رقم ومن التعريف والجدول 
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o  الحجم– Volume:  يتم تداولهاالتي حجم البيانات المولدة أو  فيويرتبط بانفجار ال متناهي، 
السنوات األخيرة  فيأن انفجار ثورة البيانات  إلىهذا الخصوص تشير بعض التقارير العالمية  فيو 

وأن البيانات  ،% من بيانات العالم قد تم توليدها خالل العامين األخيرين فقط90قد نتج عنه أن 
والبيئية تشهد وفرة غير مسبوقة  االقتصاديةالعالم حالياً المرتبطة بالمجاالت المجتمعية و  فيالمتاحة 

 ي البيانات تقدر شركة ماكنز  فيتداعيات هذا االنفجار  إطار فيو  .بفضل التكنولوجيات الجديدة
ؤالء المتخصصين سوف يزيد عن العرض من ه 2018أن الطلب على متخصصي البيانات عام 

 .(1-1)راجع جدول رقم  .%60بنسبة 

" الضخمة(. " أهم أوجه االختالف بين البيانات التقليدية والبيانات 1-1جدول رقم )    

 الضخمةالبيانات  البيانات التقليدية عنصر المقارنة

 إجزابايت إلى -بيتابايت  من ( TB –Terabyteتيرابايت ) الحجم
Exabyte(EB)- Petabyte(PB) -  ثم

 Zettabytes (ZB) زيتابايت إلى

 بصورة مستمرةلحظيا  –كل لحظة  ...كل ساعة، يوم، نتاجمعدل اإل 

 شبه مهيكلة أو غير مهيكلة مهيكلة نوع الهيكل

 عبر خوادم متعددة منتشرة -موزعه مركزيه المصادر

 تعقد وتشابكية وشمولية التكامل  سهلة التكامل تكامل البيانات

 غير معروفة -تشابكية  -مركبة  عالقات معروفة ومحددة العالقات بين البيانات

 غير مخطط مخطط ثابت نموذج البيانات

العالئقية / نظام إدارة قواعد البيانات  تخزين البيانات
   RDBMS الترابطية

HDFS, NoSQL 
  غير ترابطية -نظام هادوب للبيانات الموزعة 

البيانات ذات الصلة  وإتاحةجلب وتخزين  المنظمة  فيالدور 
 بمجال عمل المنظمة

وفاعل رئيس في خلق  ،من األصول األساسية
    القيمة والميزات التنافسية وتحسين األداء

وأقل شموال  ،يستغرق الدعم وقتا أطول  األثر على دعم القرار 
  وكثافة وتحليلية

مباشر ومستمر لتميز وسرعة وكثافة دعم سريع 
 البدائل  وإتاحةوالتحليل  ،قدرات الشمول

  .(2016بحث جماعي ) –محمد ماجد خشبة وآخرون  :بتصرف() المصدر
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o  السرعة– Velocity:  كافة مجاالت الحياة  فيوترتبط بتدفقات مستمرة دون توقف من البيانات
  .واالجتماعية والبيئية والعلمية والتكنولوجية االقتصاديةوالنشاط اإلنساني 

o  التنوع– Variety: بما فيها الصور  ،ويتعلق بارتباطها بموارد ومجتمعات متعددة ومتنوعة للبيانات
  .بيانات الهواتف المحمولة وغيرها ،االجتماعيشبكات التواصل  ،الساتلية

فقد أسست  ،كافة دول العالم فيالرسمية  حصاءاتتطوير نظم اإل فيونظرا ألهمية البيانات الضخمة ودورها 
البيانات  فيمتخصصة  GWG -( مجموعة عمل عالمية UNSC -لألمم المتحدة  حصائيةاإل)اللجنة 
وتهدف للتوظيف الفعال لهذا النوع من البيانات لدعم تطبيق األجندة العالمية  ،بعضوية ومشاركة مصر الضخمة

 ،المنهجيات المستخدمة :ومن بينها ،هذا الصدد فيوتركز المجموعة على قضايا متنوعة  .للتنمية المستدامة
تحليالت التكلفة والمنافع ذات  إلى ضافةباإل ،اإلدارة والتمويل ،التشريعات ذات الصلة ،البيانات إلىالوصول 

والعمل على بناء )منصة عالمية( للبيانات والتطبيقات والخدمات ذات الصلة بالبيانات  ،الصلة بالبيانات الكبيرة
 . (2017 ،... )المجلس االقتصادي واالجتماعي. الضخمة

 :Open Data –البيانات المفتوحة  .ت

ويتم ومجموعات األفراد  ،األعمالقطاعات  ،توفرها الحكومة التيالبيانات " :تعرف البيانات المفتوحة على أنها
مع التأكيد على أن  .كذلك استخدامها وتبادلها ،من جانب كافة أفراد المجتمع إليهاإتاحتها وضمان الوصول 

لكنها تعنى البيانات المتاحة بصورة  ،صفة المفتوحة ال تعنى أية بيانات متاحة أو منشورة بوسيلة أو أخرى 
وأطر وقواعد محددة إلعادة االستخدام والتشارك والتطوير  ،نظامية مرخصة وفق ضوابط لحماية الخصوصية

 (Open Data Institute, 2015) ."مثل هذا النوع من البيانات في

الخصوص يشير البنك الدولي  هذا فيو  ،دعم التنمية المستدامة فيًا مهموتلعب البيانات المفتوحة دورًا 
(Global Partnership ..., 2016) الوطنية والمصادر  حصاءاتأن البيانات المفتوحة والمتاحة من أجهزة اإل إلى

دعم  :مجاالت حيوية مثل فيخاصة  ،الحكومية األخرى لها تأثير إيجابي للغاية على خطط التنمية المستدامة
زيادة الشفافية ودرجة مشاركة  ،تحسين كفاءة وفعالية الخدمات العامة ،النمو االقتصادي وخلق الوظائف

  .وتحسين تبادل المعلومات مع الحكومة ،القضايا العامة فيالمواطنين 
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الفصل الحالي بعض التجارب العالمية الرائدة بخصوص توظيف البيانات  فيوسوف يعرض التقرير الحقًا 
المفتوحة لدعم المشاركة والثقة والقابلية للمساءلة وتطوير كفاءة األداء الحكومي والخدمات العامة، وتطوير 

 .المملكة المتحدة فيالعديد من الدول خاصة  في األعمالقطاعات 

 :Administrative Data –البيانات اإلدارية  .ث

 فيخاصة المتواجدة  ،يتم استخراجها من نظم إدارية محددة أو منظمة التيوتعرف على أنها البيانات 
اإلسكان والتراخيص وغيرها،  ،الضرائب ،الصحة ،ميعلاألجهزة والمؤسسات الحكومية مثل نظم بيانات الت

 ،من الخدمات العامةأساسي الحيوية كجزء  حصاءاتاألغلب ألغراض التسجيل المدني واإل فيويتم جمعها 
االقتراع السياسي والتعدادات الوطنية، وينظر  ،الزواج والطالق ،تسجيل المواليد والوفيات :ومن أمثلتها

 (Connelly et.al, 2016) .البيانات اإلدارية باعتبارها ضمن مفهوم ونظام البيانات الكبيرة إلىالبعض 

لهذا النوع من البيانات  حصائيةاإلالمتخصصة على األهمية  حصائيةاإلوتركز األمم المتحدة ووكاالتها 
 اأساسي امقدمة وشرط اواعتباره ،متخصصة من جهة إحصائيةبناء قواعد بيانات  فيوالسجالت اإلدارية 

كما يعتبر أداة لدعم الشفافية والمساءلة والمشاركة  ،كافة الدول من جهة أخرى  فيلنجاح التعدادات التسجيلية 
وسوف يعرض  .(2014 ،المعلومات )عبد الفتاح فيالحق  إطار فيعلى المستوى المركزي والمحليات 

آلفاق وفرص الرابع الفصل  فيكما يعرض  ،تجارب عالمية متعددة فيلدور البيانات اإلدارية الحقا التقرير 
 .تعداد قائم على السجالت اإلدارية إلىصر م فيتطوير تعداد السكان 

 :Cloud Computing –الحوسبة السحابية  .ج

أو منصة من تكنولوجيات وبنى تحتية وتطبيقات وموارد البيانات  إطارتعبر الحوسبة السحابية عن حيز أو 
 طارولهذا اإل ،تسمح بتقديم خدمات للبيانات والمعلومات عبر شبكة اإلنترنت التيوالمعلومات التشابكية 

قطاعات  فيوعلى صنع السياسات والقرارات  ،انعكاسات كبيرة اقتصادية وتنظيمية 2008منذ تطوره عام 
  .وأجهزة اإلحصاء الوطنية عبر العالم األعمال

 :ثالثة أنواع إلىوتنقسم الحوسبة السحابية 

 إلىوتقدم خدمات البيانات من مراكز أعمال بيانات  :Private Cloud – حوسبة سحابية خاصة -
 .للتعبئة العامة واإلحصاء( المركزي الجهاز  في)وهو النموذج المطبق  داخليمستخدم 
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وتقدم خدمات البيانات من طرف ثالث كمزود خدمة عبر  :Public Cloud – حوسبة سحابية عامة -
 .Amazon Web Services: AWS –مثل خدمات شركة أمازون  ،اإلنترنت عند الطلب

الحوسبة  نموذجيمن  باالستفادةوتقدم خدمات البيانات  :Hybrid Cloud – حوسبة سحابية هجينة -
 .السحابية العامة والخاصة معا وفق نوعية التطبيقات

 أجلوخطة عمل كيب تاون العالمية من  ،(2017 ،)األمم المتحدة 2017ويركز تقرير التنمية المستدامة لعام 
لدعم قدرات  ،بما فيها الحوسبة السحابية ،التنمية المستدامة على أهمية االبتكار والتحديث والمنهجيات الجديدة

  .هذا الخصوص فيوتسخير قوة التكنولوجيا  ،ة للبياناتيكولوجياإلالنظم 

 :Social Media - االجتماعيبيانات مواقع التواصل   .ح

شبكة المعلومات  مستخدميأعداد  فيعالميا بالتوسع  االجتماعياستخدام مواقع التواصل  فيويرتبط التوسع 
مليار مستخدم عام  3.8 بحواليوالذى تقدره بعض المواقع المتخصصة  ،العالم في - نترنتاال –الدولية 
 عدد أن 1-1ويوضح الشكل رقم  .(www.hotsuite.com)% من سكان العالم  40 حوالييمثلون  2017

ما يقدر  إلى 2010العالم من أقل من مليار نسمة عام  فيقد ارتفع  االجتماعيمواقع التواصل  مستخدمي
عالميا بحجم  االجتماعيويتصدر فيسبوك أعداد رواد مواقع التواصل  .2017مليار مستخدم عام  2.5 بحوالي

 االجتماعيمواقع التواصل  مستخدمي إجماليار مستخدم يمثلون أكثر من نصف ملي 2 إلىمستخدمين يصل 
 .(www.hotsuite.com)% 52.6 إلىالعالم بنسبة تصل  في

 "2017-2010العالم  في االجتماعيشبكات التواصل  مستخدمي" تطور أعداد  (.1-1)شكل رقم 

 

Source: www.statista.com/statistics-/number-of-worldwide-social-network-users. 

* Estimate. 

http://www.hotsuite.com/
http://www.hotsuite.com/
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يشرح ويقدم  إرشاديمن إعداد كتيب  لالنتهاءجهودا حثيثة  UNSC –لألمم المتحدة  حصائيةاإلوتبذل اللجنة 
توليد  في االجتماعيمن بيانات وسائط التواصل  االستفادةعن كيفية  ،خاصة النامية ،خبرات لدول العالم

مجاالت مثل  فيمنها  واالستفادة ،أساليب وبرمجيات التخزين والتحليل باستخداملدعم التنمية  حصاءاتاإل
 ( 2017 ،حصائيةاإلاللجنة  –)األمم المتحدة العام وغيرها من األغراض  الرأيالتعرف على اتجاهات 

 :Systems Satellite navigation–البيانات الساتلية   .خ

 :األساس على األقمار االصطناعية تشمل فيتضم أطيافا متنوعة من نظم البيانات الفضائية المعتمدة  هيو 
سواتل  ،الفضاء وعلوم الغالف الجوى  ،ت الفضائيةاالتصاال ،االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 (2017 ،)المشاط .إدارة الكوارث وتغير المناخ ،إدارة الموارد الطبيعية والرصد البيئي ،المالحة

 فيوقد تضاعفت أهميته  ،وقد أولت المنظمات الدولية المتخصصة اهتماما منذ عقود لهذا النوع من البيانات
( ضمن UNSC - حصائيةاإلحيث خصصت األمم المتحدة )اللجنة  ،ثورة البيانات والبيانات الضخمة إطار

( فرقا فرعية معنية بالصور الساتلية وبيانات الجغرافيا المكانية GWGفريقها المعنى بالبيانات الضخمة )
وتقوم الفرق المذكورة بإعداد كتيبات متخصصة تتعلق باستخدام وتطبيقات الصور  .واالستشعار عن بعد

وتبادل الخبرات بشأن تلك  ،دول العالم المختلفة فيها الساتلية لدعم ثورة البيانات والتنمية المستدامة ومشروعات
 (2017 ،)المجلس االقتصادي واالجتماعي .التطبيقات

كما يخصص الفصل الثالث  ،ياإقليموسوف يلقى التقرير الضوء على بعض تطبيقات الصور الساتلية عالميا و 
  .مصر فيمبحثا خاصا لتسليط الضوء على التطبيقات المذكورة 

  :Cell Phone Data –بيانات الهواتف المحمولة  .د

 فيأصبحت مجتمعات بيانات الهواتف المحمولة تمثل أهمية كبيرة ضمن مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة 
حيث ارتفعت أعداد المشتركين من  ،أعداد المستخدمين عبر العالم فيضوء التزايد الكبير  فيخاصة  ،العالم
بنسبة زيادة بين العامين تتجاوز  2017مليار عام  7.7 بحوالييقدر  ما إلى 2010مليار مشترك عام  5.3

تبذل  ،االجتماعيوعلى غرار الجهود المعنية بشبكات التواصل  .2-1رقم  التاليالشكل % كما يوضح 41.5
تنمويا ومجتمعيا من بيانات شبكات الهواتف  االستفادةجهودا لتنظيم  UNSC –لألمم المتحدة  حصائيةاإلاللجنة 

من إعداد كتيب خاص بناء  االنتهاء فيحيث شرعت  ،(2017 ،حصائيةاإلاللجنة  - المحمولة )األمم المتحدة
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وتركز التطبيقات على  .هذا الخصوص فيخاصة األوروبية، ليدعم جهود الدول النامية  ،على الخبرات العالمية
  .وغيرها ،السكانية حصاءاتواإل ،النقل ،مجاالت السياحة والسفر

 " 2017-2010العالم  في" تطور أعداد خطوط الهواتف المحمولة  .(2-1)شكل رقم 

 
       Source: www.itu.int. 
        * Estimate. 

 

 :Data Ecosystem – للبيانات يكولوجياإلمفاهيم وأبعاد النظام  ذ.

نظام معقد للعالقات بين " :للبيانات على أنه يكولوجياإلالنظام  ECA – فريقياأل االقتصاديةتعرف اللجنة 
وكافة العناصر األخرى التي تحدد )البيئة(  ،المنصات ،الموارد ،المعايير ،حزم البيانات ،المنظمات ،األفراد

  ."د فيها كل مورد معين من البياناتالتي يتواج

مختلفة من  اوأنواع ،يتضمن هذا النظام مجتمعات بيانات متعددة من بينها )العام والخاص والمدني(كما "
تكنولوجيات ومنصات  ،أطر سياسات ،قانونية وتشريعية اكما يتضمن أطر  ،البيانات من بينها )قديم أو جديد(

األطراف ذات الصلة بالتكنولوجيا المستخدمة ناميكية بين يلدكما يتضمن النظام بالضرورة التفاعالت ا .أدواتو 
  (ECA et. al., 2016". )إليهالتشريعات والسياسات المشار أو بالبنى التحتية أو بأطر ا

 :للبيانات يكولوجياإلالنظام  فيويلقى التعريف األضواء على بعض األبعاد الرئيسة 

  وتنظيم العالقات بين األطراف ذات  ،البياناتاألطر التشريعية المنظمة للعمل اإلحصائي والتعامل مع
 .ومجتمعات البيانات داخل وخارج الدولة لدعم المخطط ومتخذ القرار ،الصلة به
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 الذى  الوطنيوعلى رأسها دور الجهاز اإلحصائي  ،العمل اإلحصائي فية يعلاألطر المؤسسية التفا
  .التشريع اإلحصائي لدعم التنمية إطار في الوطنييلعب دور المنظم المتفاعل للعمل اإلحصائي 

 وهو الدور الحاكم المرتبط بدور الدولة  ،للبيانات يكولوجياإلالنظام  فيالرسمية  حصاءاتدور اإل
تنظيم  فيودور أجهزة اإلحصاء الوطنية على وجه الخصوص من جهة أخرى  ،بوجه عام من جهة

المبادرات والشراكات  إطالقو  ،ومن بينها مصر ،كافة دول العالم فيالعمل اإلحصائي لدعم التنمية 
 .هذا الخصوص مع األطراف المعنية محليا وخارجيا فيالمختلفة 

 ة للبياناتيكولوجياإلالنظم  فيباعتبارها مجاالت العمل األساسية  ،تصنيف وضبط مجتمعات البيانات، 
ويمكن تقسيمها حسب اللجنة  ،تضم مجتمعات البيانات التقليدية والجديدة والصاعدة على حد سواء هيو 

  :إلى - ECA فريقياأل االقتصادية
o  الوطنية( حصاءاتنظم اإل –مجتمعات بيانات رسمية )حكومية. 

o مجتمعات بيانات قطاع خاص. 
o مجتمعات بيانات مجتمع مدنى. 

o مجتمعات بيانات علمية/ أكاديمية. 
o  مجتمعات بيانات مفتوحة– Open Data. 
o  مجتمعات بيانات ضخمة- Big Data. 

o  مجتمعات بيانات لمجموعات مواطنين– Citizen-based data communities. 

  حصائيةاإلخاصة االستراتيجيات  ،العمل اإلحصائي فيدور االستراتيجيات والخطط والسياسات 
 .كما سيعرض التقرير الحقا ،أو سياسات خاصة بالبيانات الكبيرة أو المفتوحة أو غيرها ،الوطنية

  فيحيث حدثت طفرة هائلة  ،والبيانات حصاءاتالتعامل مع اإل فيدور التكنولوجيا واألساليب الفنية 
هذا  فيويظهر  ،خاصة الكبيرة منها والمفتوحة ،معالجة ونشر البياناتو التعامل مع جلب وتحليل 

  .والبرمجيات ذات الصلة دواتالخصوص دور الحوسبة السحابية وغيرها من األ



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

16 
 

  نظرًا لتعقد وتشعب العمل اإلحصائي  ،للبيانات يكولوجياإلالنظام  فيمحورية دور الموارد البشرية
 .وانترنت األشياء وغيرها تاالتصاالو واالعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات 

 

 للبيانات يكولوجياإلالعالقة بين التنمية المستدامة والنظام  .1-2
 ،واالجتماعية والبيئية االقتصادية هيثالثة أبعاد  2030تتضمن أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

وقد أعطت األمم المتحدة للدول الموقعة على  ،مؤشراً  230و ،غاية فرعية 169 ،هدفا 17كما تتضمن األجندة 
وفق ظروف ومحددات كل  الوطنيدولة حرية ترجمة األجندة العالمية على المستوى  193األجندة وعددها 

  .دولة وأولوياتها التنموية

( قد شكلت فريقًا رفيع المستوى UNSC - حصائيةاإلفإن األمم المتحدة )من خالل اللجنة  ،من جهة أخرى 
 ،2030لرصد خطة التنمية المستدامة لعام  حصاءاتمجال اإل فيللشراكة والتنسيق وبناء القدرات  2016 عام

الوطنية بخصوص متابعة وتقييم  حصائيةاإلًا منها ألهمية تنسيق الجهود العالمية ودعم القدرات إدراكوذلك 
  .التنمية المستدامة العالمية والوطنية على السواء أهداف

( UNSD, 2015األمم المتحدة ولجانها المعنية ) فين هناك توافقًا بين خبراء اإلحصاء إويمكن القول 
  :التنمية المستدامة يجب أن يتضمن أهدافعلى أن النظام الفعال لرصد وتقييم مدى إنجاز 

التنمية  أهدافالرقابة على  فييمكن اســــتخدامه  ،نظام عام متكامل للمتابعة والتقييم /إطاروضـــع  .أ
يًا ودوليًا وفق إقليميمكن تطبيقها وطنيًا و  التيالمؤشــــرات  طارعلى أن يتضــــمن هذا اإل ،المســــتدامة

 .نتعرض لها الحقا التيتصور لمستويات الرصد 

العام عددًا مناســــــبًا من  طارحيث يجب أن يتضــــــمن ذلك اإل ،التوافق على المؤشــــرات المناســــبة .ب
وفقا لتطورات ومســــتجدات مراحل تالية  فيزيادتها والتي يمكن المؤشــــرات المقترحة بصــــورة مبدئية 

 .عملية التقييم وخبرات التغذية العكسية

حيث يرتبط نجاح تطبيق المؤشـــــــرات المختارة بتوافر قواعد البيانات  ،توفير قواعد بيانات مناســـــبة .ج
 .تمكن المخطط ومتخذ القرار من حساب وتطبيق تلك المؤشرات التي الوطني المستوى على 



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

17 
 

التكنولوجية  دواتذلك تطبيق المنهجيات واأل فيبما  ،االستفادة من ثورة البيانات والمعلومات .د
  .الحديثة لتوليد ومعالجة وتحليل ونشر البيانات ذات الصلة بمتابعة التنمية المستدامة

كما يقدم  ،هذا النظام المأمول للبيانات فيمكونات واألطراف الفاعلة لرًا ل( تصو 3-1رقم ) التاليويقدم الشكل 
نات الحكومية وبيانات المجتمع المدني والقطاع اوالتي تضم البيه إطار  فيتصورًا لعناصر البيانات األساسية 

  .الخاص على حد سواء

 التنمية المستدامة" أهدافو  الوطني"العالقة بين النظام اإلحصائى (. 3-1رقم ) شكل

 
Source:PARIS21 et. al. (2015). Data for Development - A needs assessment for SDG 

monitoring and statistical capacity development. 

أن تحقق بعض  يولهذا ينبغ ،وتمثل المؤشرات العمود الفقري لقياس التقدم في تحقيق التنمية المستدامة
  :التاليعلى النحو  ،الشروط والمتطلبات

 ليسهل تجميعها وتفسيرها وتوصيل نتائجها لصناع السياسات ومتخذ القرار ،البساطة والسهولة. 

 لذا يفضل تحديد دورية لصدورها  ،بما يعظم من فائدتها المأمولة في رسم السياسات ،التوقيت المناسب
  .)سنوية أو نصف سنوية على سبيل المثال(
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 وأن تراعى التوصيات وأفضل الممارسات العالمية  ،التوافق مع المعايير والخبرات الدولية ذات الصلة
 .يقليموذلك لتسهيل المقارنات على الصعيدين الدولي واإل ،يةقليمواإل

  حيث يفضل أن تركز المؤشرات على تتبع التغيير الحادث  ،الوسائلالتركيز على تتبع النتائج وليس
 للتحقق من إنجاز التنمية المستدامة لتغيير تنموي فعلى.  outcome والنتائج impactواألثر 

 ناميكية والمرونة والقابلية للتغيير والتعديل مع مرور الوقت وتطور الخبرات والتغذية العكسيةيلدا، 
تقدمها نتائج  التيوالخبرات  ،والعالمية من جهة يةقليمنظرًا لتغير الظروف والمستجدات الوطنية واإل

  .التغذية المرتدة عن اإلنجاز من جهة أخرى 

وتتوقع وكاالت ومنظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة أن تلعب البيانات الدور 
للتنمية المستدامة سواء من خالل أجهزة التخطيط  الوطنينظام المتابعة والتقييم  فيالمحوري والمكون األساسي 

  .دول العالم المختلفة ومن بينها مصر فيالرسمية  حصائيةاإلأو األجهزة 

 (Open Data watch, 2016) :هذا الصدد فيالتالية  حصائيةاإل دواتوتعول تلك المنظمات على األ

 .وقوة العمل ،الزراعة ،ومنها األسر المعيشية :National Surveys – برامج المسوح الوطنية .أ

ومن  والذى يتم على فترات دورية قد تكون عشرية أو خمسية بدول العالم المختلفة :Census - التعداد .ب
 .تتبع النظام العشري  التيبينها مصر 

 ،الحيوية حصاءاتوتشمل التسجيل المدني واإل :Administrative Data – البيانات اإلدارية .ت
 .على وجه الخصوصم يعلالت إحصاءاتو 

وتضم على األخص البيانات الصناعية والبيانات  :Economic Data – االقتصاديةالبيانات  .ث
 .العقارية

من  ويتم توفيرها من خالل وسائط وآليات متعددة :Geospatial Data -بيانات الجغرافيا المكانية  .ج

 .وغيرها ،ونظم االستشعار عن بعد ،GIS –الجغرافية نظم المعلومات بينها 

وتتضمن رصد وتتبع التغيرات  :Environmental Monitoring Data – بيانات المراقبة البيئية .ح
بخالف  ،كما تتضمن رصد انبعاثات الملوثات كذلك التركيزات المختلفة ،البيئية البحرية والبرية والهوائية

  .رصد ما يتعلق بالتغيرات المناخية
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لدعم التنمية  حصائيةاإل دواتكما تقدم تلك المنظمات مقترحات بخصوص دورية استخدام وتطبيق تلك األ
 (.2-1م )رق التالية كما يوضحها الجدول المستدام

 لجمع البيانات لدعم التنمية المستدامة " حصائيةاإل دوات(. " األ2-1جدول رقم )
 مدى العشر سنوات  إطارفي  –دورية البيانات   حصائيةاإلواألساليب  دواتاأل

 1 التعدادات
 DHS 4 -المسوح السكانية والصحية 

 LSMS 2 -مسوح قياس مستوى المعيشة 
 LFS 10 - مسوح قوة العمل
 2 المسوح الزراعية 

 10 والمنشآت  االقتصادية حصاءاتاإل
 مستمرة الحيوية حصاءاتالتسجيل المدني واإل

 مستمرة التعليم إحصاءات – للتعليمنظم المعلومات اإلدارية 

 مستمرة بيانات الجغرافيا المكانية 
 مستمرة الرقابة البيئية 

Source: Global Partnership for Sustainable Development Data (2016). The state of development data 

funding 2016. 

أن نظام الرصد والمتابعة والتقييم للتنمية المستدامة يشهد تدفقات  إلىكما أنه من األهمية بمكان اإلشارة 
تبدأ من  التية يعلالتفا المستوياتعبر عدد من مستمرة وبأشكال مختلفة من البيانات والمعلومات والخبرات 

  .3-1رقم  يوضح الجدولكما مستوى المواضيع أو القضايا  إلىوالوطنية وصواًل  يةقليمالعالمية مرورًا باإل
 :الحقائق التالية إلىويشير الجدول 

في تقييم  ،HLPF –المستدامة الرفيع المستوى المعنى بالتنمية الدور المحوري للمنتدى السياسي  -
الغايات الفرعية  ،المعلنة السبعة عشر هدافعبر العالم ضمن األ (SDGsأوضاع التنمية المستدامة )

  .مؤشرا 230 اعددهو والمؤشرات الخاصة بها 
والتي تقدم دعما متنوعا للدول المختلفة  ،SDG Index –الجديد لتقارير دليل التنمية المستدامة  إلهامالدور 

في تحديد الفجوات كما تساعد  ،السبعة عشر من خالل حالة المؤشرات هداففي تحديد أولوياتها إلنجاز األ
هداف. البيانات وتسهيل المقارنات بين الدول المختلفة بخصوص التقدم أو التراجع في تنفيذ تلك األفي 

(SDSN, 2017) 
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 *(. " مستويات رصد ومتابعة وتقييم التنمية المستدامة "3-1رقم )جدول 

 .المؤسسات المصرفية والمالية العربية فيتعزيز االستدامة  فيمجاالت ومحددات دور الموارد البشرية   (2016محمد ماجد خشبة ) :بتصرف() :المصدر
 ."مصارف والمؤسسات المالية العربيةال فيللموارد البشرية  األول العربيالملتقى " إلىورقة عمل مقدمة  :القاهرة

 خبرات وآليات  مستويات المتابعة والتقييم

المستوى العالمي للتنمية 
 Global level –المستدامة 

 إطار فيوالسياسات  هدافواأل ،اآلليات ،شبكة المؤسسات يعبر عن هذا المستوى  -
دولة  193العالقات الدولية والوسيطة البينية بين األطراف المعنية بالتنمية المستدامة )

  .بما فيها العربية ومن بينها مصر( –
)المنتدى  إلىحولها  متابعة آليات حوكمة التنمية المستدامة عالميًا ورفع تقارير -

 .األمم المتحدة في( HLPFلتنمية المستدامة الرفيع المستوى المعنى باالسياسي 
  .أبرز تقارير المتابعة المذكورة SDG Indexتمثل تقارير دليل التنمية المستدامة   -

ي للتنمية قليمالمستوى اإل
 Regional Level –المستدامة 

 االقتصادية /على مستويات التجمعات السياسيةة نفاذ ومتابعة التنمية المستدامإ -
جامعة الدول العربية،  ،االتحاد األفريقي ،االتحاد األوروبي :المختلفة مثل يةقليماإل

  .وغيرها ،آسياغرب  ،الخليجيمجلس التعاون 
 ،2001عام  فيأعد االتحاد األوروبي بالفعل استراتيجية أوروبية للتنمية المستدامة  -

كما أطلق االتحاد األفريقي استراتيجيته للتنمية  ،2006وتم تطويرها وتجديدها عام 
 .التي نريدها( أفريقيا – 2063)أجندة  :المستدامة

للتنمية  الوطنيالمستوى 
 National Level –المستدامة 

هذا المستوى آليات وُأطر تطبيق التنمية المستدامة وسقوفها الزمنية من  فيتتفاوت  -
وخالفه من األطر واآلليات  ،مؤشرات ،خطط ،استراتيجيات :أخرى ومن بينها إلىدولة 

 .المدنيذات الصلة بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
(، 2030رؤية مصر  :)استراتيجية التنمية المستدامة :شكل فيمصر  فيتجسدت  -

شكل  فيكوريا الجنوبية  فيو  ،شكل استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة فيفرنسا  فيو 
شكل  في أفريقياجنوب  فيو  ،(2050-2009)استراتيجية وطنية للنمو األخضر 
 .استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة

 المحليالمستوى القطاعي و 
 Sectorial –للتنمية المستدامة 

& Local Level 

وية األولية والخدمية ذات نتاجومؤشرات حاكمة للقطاعات اإل أهدافتحديد أولويات و  -
ضوء  فيالمحافظات  /أو على مستوى المناطق ،وغيرها( ،زراعة ،)صناعة

  .خطط أو سياسات التنمية المستدامة على مستوى الدولة ،استراتيجيات
التنمية المستدامة  أهدافعن مدى تحقيق  عليهابمؤشرات متفق تقارير دورية  إنتاجيتم  -

 .إقليممحافظة أو  /كل قطاع أو وحدة محلية في
مية المستدامة على مستوى التن

 /Issues  الموضوعات /القضايا

Thematic Level 

ويات األولأو حسب  ،الوطنيويات على المستوى األولتتحدد تلك القضايا بدورها حسب  -
تحسين  فيحيث يمكن أن تطرح قضية )الحوكمة( ودورها  ،على المستوى القطاعي

  .بعض الدول على سبيل المثال فياالستدامة 
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  متقدمة، الناهضة والناميةالدول ال فية للبيانات يكولوجياإلخبرات تطور وأدوار النظم . 1-3
مجموعات من  فية للبيانات يكولوجياإليهدف استعراض الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص تطور النظم 

والتعرف  ،التجربة المصرية فييمكن االستفادة منها  التياستخالص أفضل الممارسات  إلىدول العالم المختلفة 
  .عليهاهذا الخصوص وسبل التغلب  فيواجهت الدولة المختلفة  التيعلى التحديات والمحددات 

ثم نلقى  ،والوطنية ذات الصلة يةقليمواإل نعرض فيما يلى للخبرات بصورة تجميعية من واقع التقارير الدولية
وكوريا  ،بريطانيا هيو  ،الناهضة والنامية ،الدول المتقدمة فيالضوء على نماذج من تجارب وطنية محددة 

 .الجنوبية وغانا على التوالي

 على أفضل الخبرات والممارسات العالمية إجمالية. نظرة 1-3-1
والدولية  يةقليممسح فريق العمل لمجموعة من التقارير الدولية واإل( نتائج 4-1رقم ) التالييعرض الجدول 

دعم التنمية المستدامة  فية للبيانات يكولوجياإلالستخالص أفضل الخبرات والممارسات فيما يخص دور النظم 
 .كافة دول العالم فيودعم التنمية الشاملة بوجه عام 

ة يكولوجياإلوالوطنية بخصوص دور النظم  يةقليمالدولية واإلأبرز الخبرات والممارسات ( "4-1جدول رقم )
 دول العالم المختلفة "  فيللبيانات لدعم التنمية المستدامة 

مجال الخبرات 
 تجارب وطنية  أبرز الخبرات وأفضل الممارسات والممارسات

التخطيط 
االستراتيجي ودور 

 الدولة

ناهضة  ،متقدمةاستراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة )دول  -
 .ونامية( على السواء

 .ناهضة ونامية( ،وطنية )دول متقدمة إحصائيةاستراتيجيات  -
 حصائيةاإلاالستراتيجيات  إطار في –استراتيجيات للبيانات  -

 .أو منفردة ولكن ذات صلة وثيقة بها ،الوطنية
 .وضع ومتابعة وتقييم االستراتيجيات فيالدولة فاعل أساسي  -

للتنمية المستدامة استراتيجيات  -
البرازيل  ،كويا الجنوبية ،)فرنسا
 .مصر( ،تونس

 ،الكاميرون ) إحصائيةاستراتيجيات  -
 .(الجزائر والسعودية ،الكونغو

 .سياسة لثورة البيانات )رواندا( -

 فيدور البيانات 
 ،التنمية بوجه عام
والمستدامة على 

 الخصوص

بناء  فيالرسمية  حصاءاتمحورية دور البيانات وأجهزة ونظم اإل -
واستخدام  ،ومتابعة وتقييم استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة

 ودعم صناع السياسات ومتخذ القرار. ،المؤشرات
 ،اقتصادية ،سياسية :أدوار جديدة صاعدة ومنتظرة للبيانات -

  .األعمالوكذلك في مجال  ،ثقافية وانسانية ،اجتماعية

جهاز  –دور وحدة التنمية المستدامة  -
 .اإلحصاء المصري 

ربط دول أفريقية متعددة بين دور  -
اإلحصاء والتنمية المستدامة على 

واالستراتيجية  ،مستوى الدولة
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مجال الخبرات 
 تجارب وطنية  أبرز الخبرات وأفضل الممارسات والممارسات

إزالة حواجز التدفق  :التنموي أولويات لتفعيل دور البيانات  -
  .حوكمة جديدة إلدارة البيانات ،والمشاركة

. 2063األفريقية للتنمية المستدامة 
 غانا()من بينها 

أنواع ومصادر 
 البيانات

األقمار االصطناعية  :مصادر وموارد ومجتمعات جديدة للبيانات -
 ،بيانات المجتمع األكاديمي والعلمي ،وبيانات الجغرافيا المكانية
بيانات المجتمع المدني ومجموعات  ،شبكات الهواتف المحمولة

  .المواطنين واألفراد
وأهمية ربط البيانات  ،متزايد لدور نظام اإلحصاء الرسمي إدراك -

  .والحراك السكاني ،المواطن والمجتمع باحتياجات

الدول  فياهتمام مبكر وأكبر  -
 ،المتقدمة والناهضة )أمريكا

  .استراليا وماليزيا( ،الدانمرك
للهواتف  مهمةتطبيقات أوروبية  -

 .فرنسا وهولندا ،اسبانيا :المحمولة

دور البيانات 
 الضخمة

تعتبر قطاعات كثيفة  التيللقطاعات الحكومية والعامة  مهمة -
 .الدول المتقدمة والنامية على السواء فياالستخدام للبيانات 

لتوفيرها فرص ال متناهية لبناء  ،األعمالمحورية لقطاعات  -
خلق منتجات وخدمات وأسواق  ،وتطوير نماذج أعمال جديدة

 ،اقتصادات البيانات أو المعرفة الرقمية إطار في ،ومعارف جديدة
  .وانترنت األشياء والثورة الصناعية الرابعة

وتطوير منصات عالمية  ،أهمية بناء القدرات خاصة للدول النامية -
 .للبيانات الضخمة وتطبيقاتها برعاية األمم المتحدة

بجهاز  الضخمةمركز للبيانات  -
وجارى تأسيس  ،اإلحصاء بهولندا

 .آخر بكوريا الجنوبية
بناء مشروعات  فيا مهمتلعب دورا  -

جنوب  -األرشيفات الوطنية )أمريكا 
 (. أفريقيا

دور البيانات 
 المفتوحة

 ،المشاركة ،أداة لتطوير اإلدارة العامة نحو مزيد من الشفافية -
 .والمساءلة مركزيًا وعلى مستوى المحليات ،الثقة

أداة لتطوير الشراكات والتفاعل وخلق واستغالل الفرص بين  -
 .والمجتمع المدني األعمالالحكومة وقطاعات 

تحسين  ،الرسمية حصاءاتأداة لتطوير وتوسيع نطاق ودور اإل -
 .األداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة

ترتبط فعالية أدوارها بمستويات وعمق التحول السياسي والثقافي   -
 .المجتمعات المختلفة فيوالمعرفي 

استراتيجية للبيانات المفتوحة  -
 .)ايرلندا(

دول متقدمة ونامية  فيتجارب رائدة  -
 ،الدانمرك، أمريكا ،كندا ،)بريطانيا

 .وإندونيسيا(
دول أفريقية بتأسيس  10يام ق -

  .بوابات للبيانات المفتوحة /منصات

دور البيانات 
 اإلدارية

 حصاءاتالتنسيق بين أجهزة اإلتطوير دورها يرتبط بجودة  -
 فيالحيوية والتسجيل المدني  حصاءاتالوطنية وبين جهات اإل

 .ويرتبط بجودة السجالت اإلدارية ذاتها ،الدولة

كافة الدول متقدمة ونامية  فياهتمام  -
  .غانا( ،سنغافورا ،)كندا
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مجال الخبرات 
 تجارب وطنية  أبرز الخبرات وأفضل الممارسات والممارسات

ظل توافر شروط  فيتطوير التعدادات  فيتلعب أدوارًا حاكمة  -
 .من التقرير( الرابع تمكينية )كما يعرض الفصل وبيئات

تتيحها وتوظفها دول عديدة ألغراض  -
)النرويج، السويد  العلميالبحث 
  .وفنلندا(

دور البيانات 
 الساتلية

تشجيع استخدام وتبادل  فيللمنظمات الدولية  المهمةاألدوار  -
 ،الصور الساتلية وتنمية قدرات الدول المختلفة خاصة النامية

 .CEOS -ومنها اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض 
 ،(UNOV -دور األمم المتحدة )مكتب شئون الفضاء الخارجي -

واالتحاد الدولي لالتصاالت  ،لألمم المتحدة حصائيةاإلواللجنة 
– ITU الذى شكل فرق عمل لتوظيف الخدمات الساتلية. 

 فياستخدام بيانات الصور الساتلية  -
 ،المكسيك في الزراعيدعم القطاع 

 .المجر وكولومبيا
بناء السيناريوهات  فياستخدامها  -

المناخية والتعامل مع الكوارث 
 استراليا. –الطبيعية 

الموارد والبنى 
 التحتية المساندة

)بما فيها الحوسبة 
 السحابية(

كافة مجاالت  فيأطر تشريعية ومؤسسية وكوادر بشرية احترافية  -
  .وتطبيقات البيانات

وانترنت  ،ICT – تاالتصاالو بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات  -
 .األشياء

 العلميوالتدريب والبحث  للتعليمبنى تحتية بمستويات عالمية  -
 .األعمالوريادة  ،واالبتكار

استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا  -
)سنغافورا،  تاالتصاالو المعلومات 

 ومصر(  اإلمارات ،كوريا الجنوبية
استراتيجية وطنية للحوسبة السحابية  -

  .)استراليا(

 بناء القدرات
 .الوطنية حصائيةاإللألجهزة  رائدة مهمةأدوار  -
  .للجامعات ومراكز ومعاهد البحث والتطوير مهمةأدوار  -
 .يقليمللشراكات والتعاون الدولي واإل مهمةأدوار  -

تأسيس معاهد متخصصة للبيانات  -
  .وكندا( أفريقياجنوب  ،)بريطانيا

دور الشراكات 
 يةقليمالدولية واإل

 ،الدول النامية إلىدور محوري لنقل الخبرة والمعرفة الفنية  -
  .تمويل المشروعات ذات الصلة إلى ضافةباإل

ي لمشروع الشراكة قليمالمستوى الدولي واإلأدوار محورية على  -
 .PARIS21 –التنمية  أجلمن  حصائيةاإل

 حصاءاتمبادرة اإل :يقليمعلى المستوى اإل مهمة إحصائيةأدوار  -
  .الخليجيالمركز اإلحصائي  –العربية 

تطوير استراتيجيات وتقييم أوضاع  -
بالتعاون مع مجموعة  إحصائية
  .مصر( ،)رواندا .21باريس 

بتقديم خبرات  OECDقيام دول  -
 فيالوطنية  حصاءاتلتقييم نظم اإل

 .دول نامية )مثل المكسيك(
 .راجع قائمة المصادر –ووطنية  يةإقليممركب بمعرفة الفريق البحثي من مصادر متعددة دولية و  :المصدر
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  :الحقائق التالية إلىيمكن اإلشارة  ،يوضحها الجدول التيومن خالل الخبرات والممارسات الجيدة 

حيث يشمل هذا االهتمام  ،ة للبيانات لدعم التنمية المستدامةيكولوجياإلشمولية عالمية لالهتمام بالنظم  -
مع تفاوت درجات االهتمام حسب درجة التقدم االقتصادي  ،الدول المتقدمة والناهضة والنامية على حد سواء

 .واالجتماعي والمعرفي بين الدول

وضع استراتيجيات  فيحيث تتجسد أبرز صور االهتمام  ،االهتمام بالدور التنموي للبياناتتعدد أشكال  -
دول  فيالبيانات  فيأو تأسيس معاهد ومراكز متخصصة  ،بعض الدول فيأو سياسات وطنية للبيانات 

 .وغيرها ،أخرى 

 المدنيوبيانات المجتمع  ،ومن بينها بيانات النظم الساتلية ،تعدد المصادر ومجتمعات جديدة للبيانات -
 .وغيرها ،االجتماعيوبيانات التواصل 

ومن أبرزها تطوير البنى التحتية للمعلومات  ،التمكين التنموي للبيانات أدواتلبيئات و  مهمةأدوار  -
تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لدعم وبناء القدرات  ،تنمية الموارد البشرية ،تاالتصاالو 

 .الدول النامية فيخاصة 

 بريطانياتجربة  –. خبرات من الدول المتقدمة 1-3-2
والتي تلقى  ،بريطانيا فيالتجربة البريطانية على دراسة حديثة نشرها معهد البيانات المفتوحة  فييعتمد العرض 

 (Open Data Institute, 2015) .هذا المجال فياألضواء على تميز التجربة البريطانية 

 لتطوير  أدواتحيث تمثل  ،البيانات والتكنولوجيات الرقمية كروافع للتنمية ودعم اتخاذ القرار صعود أدوار
كافة المجاالت  فيوتمثل محفزات للتحول الرقمي  ،والقطاعات العامة على السواء األعمالقطاعات 
 .المستوياتبخالف دعمها لعملية اتخاذ القرار وصنع السياسات على كافة  ،والقطاعات

  حيث تعتبر بريطانيا  ،التعامل مع البيانات المفتوحة لدعم كافة مجاالت التنمية فيخبرات بريطانية رائدة
  :ومن أبرز الخبرات المستفادة ،هذا الشأن فيمقدمة دول العالم  في

o بريطانيا تحديات  فيومن أبرزها  ،البيانات المفتوحة أداة للتعامل مع التحديات التنموية المستقبلية
  .وكذلك شيخوخة الهيكل السكاني ،النمو الحضري وإدارة المدن ،النقل
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o وذلك ضمن استراتيجية وطنية للبيانات تضمن  ،أهمية التخطيط االستراتيجي للبيانات المفتوحة
 .واالجتماعية والبيئية االقتصاديةالجوانب  فياالستغالل األمثل لها 

o من خالل وسائل متعددة منها  ،بريطانيا فيعادة ابتكار اإلدارة العامة البيانات المفتوحة منهج إل
توفير فرص أوسع للمواطنين للتعرف  ،كافة خدمات الحكومة الرقمية فيتوفير آليات لنشر البيانات 

دعم الثقة  ،والمحليات الوطنيعلى آليات عمل الحكومة ومراقبة نتائج أعمالها على المستوى 
سواء من خالل  األعمالتواصل وانفتاح أكبر مع قطاعات  ،والمشاركة وتعزيز التوافق السياسي

 .المنفتحة حصائيةاإلتعميق شفافية عقود الشراء الحكومي أو غيرها من أشكال الممارسات 

   البتكار احيث توفر وتحفز فرص  ،ن من البيانات المفتوحةيوالمبادر  األعمالفوائد متعددة لقطاعات
والمنتجات والخدمات الجديدة من خالل استخدام بنية المعلومات والبيانات  األعمالوالمبادرات ونمو 

هذا بخالف استخدام البيانات  .مع األجهزة الحكومية األعمالوتحسين التواصل وخلق فرص  ،الوطنية
منظمات قائمة على البيانات  إلىا من خالل تحولها نفسه األعماللتغيير قيم وتوجهات وممارسات منظمات 

Data-Driven Organizations. 

وعلى رأسها نشر التدريب  ،بريطانيا فيالتنمية  فيلتعزيز دور البيانات المفتوحة  مهمة أدواتآليات و  -
ربط أنشطة البحوث والتطوير بمؤسسات  ،والمجتمع المدني األعمالالحكومة وقطاعات  فيبخصوصها 

تحفيز الحكومة على خلق فرص الستهالك واستغالل البيانات  إلى ضافةباإل ،وجهود البيانات المفتوحة
 .المفتوحة وليس االكتفاء بنشرها أو إتاحتها فقط

 تجربة كوريا الجنوبية - خبرات من الدول الناهضة. 1-3-3
جديرة  إسهاماتوقد قدمت  ،العالم فيللعديد من تجارب التنمية  إلهامتمثل التجربة التنموية الكورية مصدر 

. سهاماتدعم تلك اإل فيوالبيانات  حصاءاتباالهتمام فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والنمو األخضر ودور اإل
  :ومن أبرز الخبرات المستفادة من التجربة الكورية ما يلى

 حيث أصدرت الدولة استراتيجية  ،التنمية المستدامة إطار فيتوجه تنموي جديد لكوريا  ،النمو األخضر
نموًا أخضر أقل كربونا  :وتتضمن رؤية مستقبلية تستشرف ،(2050-2009وطنية للنمو األخضر )

 .2020% عام 30وبنسبة  ،2050% عام 84باستهداف تقليل االنبعاثات الكربونية بنسبة  ،كوريا في
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-2014ثم خطة خمسية ثانية ) ،(2013-2009وقد لحق بهذه االستراتيجية خطة خمسية أولى )
2018).  

 ودور جهاز اإلحصاء  ،مؤشرات المتابعة والتقييم الستراتيجية النمو األخضر والخطط التنموية التابعة
العام  طار( بوضع اإلStatistics Koreaبدولة كوريا ) الوطنيحيث قام جهاز اإلحصاء  ،الوطني

ضبط تداعيات تغير المناخ واستقاللية  :هياالستراتيجية الثالثة و  هدافباأل ارتباطالتلك المؤشرات 
وجاءت حزم  ،وتحسين جودة الحياة ودور كوريا الخارجي ،الوطنيمحركات خضراء لالقتصاد  ،الطاقة

 (2016 ،)خشبة وآخرون  :التاليالمؤشرات على النحو 

o ى على تقييم أداء سياسات األولوتركز تلك المؤشرات بالدرجة  :مجموعة مؤشرات النمو األخضر
 .الحكومة المعنية بالنمو األخضر

o وتركز على قياس الموقف الحالي للجوانب والممارسات  :مجموعة مؤشرات الحياة الخضراء
  .الخضراء المؤثرة على حياة المواطن الكوري 

o التيالمؤشرات  هيو  :مؤشرات االنبعاثات ( يقوم جهاز اإلحصاء الكوريstatistics Korea )
  .ها بصورة سنويةإنتاجب

o أشكال أو حزم  إلىهناك جهود مستمرة لبلورتها بهدف الوصول  :مؤشرات الصناعات الخضراء
  .مستقرة منها

o  حزم ويتم استخالصها بصورة أساسية من واقع  :األخضر والتشغيل األخضر نتاجاإل  إحصاءات
 .االقتصادية حصاءاتاإل

  دعم التنمية بوجه عام والتنمية  فيًا مهمتلعب البيانات الكبيرة دورًا  ،كوريا في الضخمةدور البيانات
 :هذا الخصوص في المهمةومن المالمح  ،كوريا الجنوبية فيالمستدامة على وجه الخصوص 

o   النقل والمواصالت،  :ومن بينها ،كوريا فيمجاالت متعددة  فياالستخدام الواسع للبيانات الضخمة
 .وغيرها ،دعم القدرات العسكرية ،الطب

o  على خالف  ،حيث أن بعض البيانات الجديدة ،البيانات الضخمة والمصادر الجديدة للبيانات
المرحلة القادمة لدعم صناعة السياسات  في عليهاكوريا ويعول  فيبيانات كبيرة بطبعها  هي ،التقليدية
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تحتاج بطبعها لتطوير  هيو  ،وغيرها ،سجالت الهواتف ،مثل بيانات األقمار االصطناعيةالعامة 
  .منهجيات المعالجة والتحليل والتوصيل

o  وسوف  ،2017ه عام إطالقومن المخطط  ،تأسيس مركز للبيانات الضخمة بمبادرة حكومية
وسوف  .كافة األجهزة الحكومية والعامة فييعمل كمؤسسة مستقلة إلدارة البيانات العامة ومخزوناتها 

الثورة الصناعية الجديدة،  إطار فيلخلق فرص أعمال  األعماليتواصل المركز المنتظر مع قطاعات 
ية واألكاديمية ومراكز البحوث الخاصة والعامة وشركات التعليمكما يتواصل مع المؤسسات 

ويقدم  ،الدولة فيليات أو األقاليم المختلفة كما يتواصل مع المح .تاالتصاالو تكنولوجيا المعلومات 
 (Ko, 2017) .التحليالت ونتائج المعالجة والبرمجيات المتخصصة وغيرها

 تجربة غانا – خبرات من الدول النامية. 1-3-4
العديد من الخبرات والدروس  حصائيةاإلوتقدم تجربتها التنموية و  ،المهمةتعتبر دولة غانا من الدول األفريقية 

  :ومن أبرزها ،المستفادة

  مع  ،(2021-2018لدولة غانا ) جلسياسة التنمية متوسطة األ إطارالتوفيق والتناسق بين
)أجندة وكذلك األجندة األفريقية للتنمية المستدامة  ،(SDG’s) األجندة العالمية للتنمية المستدامة

 ثم تم ،البداية فيدون تغيير  يةقليمالعالمية واإل هدافوتم تبنى األ ،التي نريدها( أفريقيا – 2063
  .غانا فيتغير الظروف والمستجدات التنموية  الحقًا بناء على عليهابعض التعديالت  إدخال

  للتنمية  ضوء األجندة العالمية واألجندة األفريقية فيوطنية تنموية لدولة غانا  أهدافبلورة خمسة
 (Ghana Statistical Services , 2017) :التاليعلى النحو  ،المستدامة

 شامل ومرن  بناء اقتصاد صناعي. 

 والصحة الجيدة واإلدارة الجيدة ،بناء مجتمع تسوده المساواة. 

 ومخططة جيداً  تطوير بيئة طبيعية آمنة. 

  محفزة وداعمة للتنمية الوطنيةتطوير مؤسسات ذات كفاءة وفعالية وديناميكية. 

  الشئون الدولية فيتعزيز دور دولة غانا عالميا. 
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  حيث استكملت الدولة  ،غانا فيللبيانات  يكولوجياإلالتنمية المستدامة تمثل فرصة لتطوير النظام
 ،% من المؤشرات بصورة جزئية25بخالف  ،% فقط من مؤشرات التنمية المستدامة بصورة كاملة25

 Government of)،(Ghana, 2017) :تشمل إحصائيةأولويات جديدة  يوهو األمر الذى يحتم تبن

Ghana, 2016). 
 معايير دولية وأفضل الممارسات لدعم  وفق ،الهيكلة التشريعية والمؤسسية لمؤسسات البيانات

 .الدولة فيمتخذ القرار 

 القائمة حصائيةاإلبما يكفل سد الفجوات  ،والمسوح حصاءاتدعم وترشيد التعدادات واإل.  

 بما يتضمنه من تنويع مصادر البيانات وتحديث نظم إدارة البيانات بناء نظام بيانات إدارية متطور ،
  .مثل هذا النوع من النظم في

 نظم  ،وعلى األخص بيانات األقمار االصطناعية ،استكشاف وتطوير مصادر جديدة للبيانات
 .السجالت التليفونية وغيرها ،المعلومات الجغرافية

  فيوعلى األخص تلك المرتبطة بدعم التحوالت الرقمية )الرقمنة(  ،الضخمةللبيانات  مهمدور 
  .والخدمات بدولة غانا نتاجقطاعات اإل

  التقارير  إنتاجتعزيز القدرة الوطنية على– Reporting،  الخاصة بالتنمية المستدامة حيث الزالت
 .هذا الخصوص فيهناك العديد من جوانب القصور 

  جلب  أدواتمع التركيز على منهجيات و  ،تاالتصاالو تكنولوجيا المعلومات  فيتعزيز االستثمارات
  .وتحليل ونشر البيانات

  أو عبر الحدود الوطنيسواء على المستوى  ،جديدة إحصائيةبناء وتطوير شراكات. 
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واالحتياجات من البيانات  ،2030رؤية مصر  :. استراتيجية التنمية المستدامة1-4
 والمعلومات 

ضوء  فيالتخطيط االستراتيجي للتنمية  في مهمةنقلة  2030رؤية مصر  :تمثل استراتيجية التنمية المستدامة
مصر والتي تتطلب  فيوالعالمية المحيطة والمؤثرة على مسار ومقدرات التنمية  يةقليمالتحوالت الداخلية واإل

  .إدارة التنمية فينهجًا استراتيجيًا 

 :هيكل استراتيجية التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات والمعلومات .1-4-1

 هدافوقد راعت االستراتيجية التوافق مع األ ،( رؤية وأبعاد ومحاور االستراتيجية5-1رقم )الجدول يوضح 
العامة الجمعية  فيدولة(  193رئيس الدولة مع دول العالم األخرى ) عليهااألممية للتنمية المستدامة والتي وقع 

إعدادها وطنيًا بناء على )منهجية  إلىوقد أشار متن وثيقة االستراتيجية  .2015سبتمبر عام  فيلألمم المتحدة 
ما ك ،إعداد االستراتيجية فيتشاركية( حيث لعب كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني أدوارًا محورية 

مجال إعداد خطط  في، 2063بما فيها األجندة األفريقية  ،يةقليماستفادت االستراتيجية من الخبرات العالمية واإل
 .واستراتيجيات التنمية المستدامة

 "2030رؤية مصر  :استراتيجية التنمية المستدامة أهدافرؤية وأبعاد ومحاور و ( "5-1رقم ) جدول

  2030رؤية مصر 
، ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار والمعرفة، 2030بحلول عام " أن تكون مصر 

تستثمر عبقرية  ،متزن ومتنوع إيكولوجيذات نظام  ،قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة
 "دامة وترتقى بجودة حياة المصريينالمكان واإلنسان لتحقيق التنمية المست

 االستراتيجية*أبعاد ومحاور 
 محاور( 10 -أبعاد  3)

الشفافية  ،العلميالمعرفة واالبتكار والبحث  ،الطاقة ،االقتصادية)التنمية  .البعد االقتصادي .1
 .وكفاءة المؤسسات الحكومية(

  .الثقافة( ،والتدريب التعليم ،الصحة ،)العدالة االجتماعية .البعد االجتماعي .2
  .والتنمية العمرانية( ،)البيئة .البعد البيئي .3

 االستراتيجية أهداف
العامة حتى عام  هداف)األ

2030) 

 :على مؤشرات عالمية أساسية دولة 30ضمن أفضل أن تكون مصر 
 .(41 –)الترتيب الحالي  .حجم االقتصاد .1
 .(94 –)الترتيب الحالي  .مكافحة الفساد .2
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 .(116 –)الترتيب الحالي  .تنافسية األسواق .3
 .(110 –)الترتيب الحالي  .البشريةالتنمية  .4
 .(135 –)الترتيب الحالي  .جودة الحياة .5

 فرعية استراتيجية أهداف
 هدف( 45)

 أهدافو  ،لكل محور من المحاور العشرة هدف استراتيجي رئيس )يسمى رؤية استراتيجية(
 .2030استراتيجية مرتبطة حتى عام 

  .والمدخالت ،المخرجات ،النتائج :استراتيجي فرعى على مستوى توضع لكل هدف  (KPIs)مؤشرات قياس األداء 
 مؤشرات قياس األداء

 المستحدثة
وتحدد منهجية لقياسها وتحديد مستهدفات كمية  ،بخالف مؤشرات قياس األداء المتاحة هيو 

 .لها حاليا ومستقبال بالتعاون مع الشركاء المعنيين
 .2030و ،2020تحدد الوضع الحالي ثم المستهدف لعام  ،توضع لكل مؤشر قياس أداء مستهدفات كمية

 ،مدى زمنى إطار فياالستراتيجية الفرعية  هدافوكذلك األ ،العامة هدافتحقيق األ فيتساهم   سياسات وبرامج ومشروعات
   .وتكلفة استرشاديه

  .2030-2026 ،2025-2021 ،2020-2016 :عبر ثالث مراحل زمنية مراحل تنفيذ البرامج
 .ترتبط بالمحاور العشرة لالستراتيجية )فريق لكل محور( عشرة فرق عملمن خالل  آلية المتابعة والتقييم

 www.mop.eg.com 2030مصر  .(2016اإلداري ) صالحوزارة التخطيط والمتابعة واإل موقع :المصدر
  .السياسة الخارجية واألمن القومي والسياسة الداخلية :محاور هيو  ،تعتبر بمثابة مظلة عامة أو مجال حيوي للمحاور االستراتيجية الثالثة إضافية*هناك محاور 

 :المالحظات التالية إلىيمكن اإلشارة  ،وبخصوص احتياجات االستراتيجية من البيانات والمعلومات

  اإلداري والجهاز المركزي للتعبئة  صالحالتخطيط والمتابعة واإلالتشاور والتنسيق المستمر بين وزارة
ويتم  ،مصر في الوطنيباعتبار المؤسستين عمليًا ضمن مؤسسات جهاز التخطيط  ،العامة واإلحصاء

  .والتي سنعرض لدورها الحقا ،التنسيق خصوصًا من خالل )وحدة التنمية المستدامة( بالجهاز
  ومن بينها  ،بين جهاز اإلحصاء وجهاز التخطيط لدعم التنمية المستدامة مهمةشراكات جارية

  .الفرق العشرة لمتابعة وتقييم محاور استراتيجية التنمية المستدامة فيمشاركة الجهاز 
 أو برامج أو سياسات أو مشروعات محددة لدعم النظام اإلحصائي  ،عدم تخصيص محور خاص

وقد تم تغطية بعض  .2030رؤية مصر  :لتنمية المستدامةضمن مكونات استراتيجية ا ،الوطني
ذات الصلة بالبيانات ضمن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية  حصائيةاإلالجوانب والقضايا 
ومن أمثلة  ،ت وتكنولوجيا المعلومات بنفس الوثيقةاالتصاالأو ضمن برامج قطاع  ،بوثيقة االستراتيجية

  :ذلك

http://www.mop.eg.com/
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  ومشروع  ،مشروع تطوير منظومة التخطيط والمتابعة ،وكفاءة المؤسسات الحكوميةمحور الشفافية
 ،تحديث البنية المعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة )ويتضمن تطوير قواعد البيانات بالقطاع الحكومي

 .استخدام البيانات الكبيرة لتطوير نظم التقارير الدورية(
  مشروع  ،مشروع تحويل مصر لمحور رقمي عالمي ،ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالقطاع

 .تطوير الحوسبة السحابية ،بناء مجتمع رقمي لدعم الكفاءة والشفافية ،اإلنترنت فائق السرعة

 مصر في. المؤشرات الكمية الستراتيجية التنمية المستدامة 1-4-2
ثم تحديد المستهدفات الكمية للمؤشرات المذكورة من  ،اعتمدت االستراتيجية على تحديد مجموعة من المؤشرات

 .إليهاخالل ورش عمل متخصصة لكافة المحاور العشرة السابق اإلشارة 

 اختيار مؤشرات قياس األداء فيتمت مراعاتها  التيوقد حددت وثيقة االستراتيجية مجموعة من االعتبارات 
 ( 2016 ،استراتيجية التنمية المستدامة) :التاليعلى النحو 

 حدود الموارد المتاحة فيوامكانية تطبيقها  ،محدودية العدد والقابلية للقياس. 

 التوافق بين عدد المؤشرات وبين الهدف المراد قياسه. 

  االستراتيجية فيعدم الخلط بين مؤشرات األداء وبين المبادرات المقترحة. 

 مؤشرات المخرجات ومؤشرات  ،مؤشرات المدخالت :مراعاة الربط المنطقي بين أنواع المؤشرات الثالثة
  .النتائج

 توفير منظومة متابعة متكاملة لتطبيق المؤشرات واستخالص النتائج. 

 212وعددها  2030رؤية مصر  :مؤشرات استراتيجية التنمية المستدامة (6-1)رقم  التاليويوضح الجدول 
  .والمحاور العشرة لالستراتيجية ،مؤشرًا موزعة على األبعاد الثالثة

 (. " توزيع مؤشرات استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على األبعاد والمحاور "6-1جدول رقم )
 مؤشرات االستراتيجية محاور االستراتيجية أبعاد االستراتيجية

 البعد االقتصادي
  32 محور  التنمية االقتصادية

 مستحدث( 2أصلي +  30)
 14 الطاقةمحور 
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 مستحدث( 1أصلي +  13)

 محور المعرفة واالبتكار والبحث العلمي
37 

 مستحدث( 13أصلي +  24)

 13   محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
 مستحدث( 3أصلي +  10) 

 96   إجمالي مؤشرات البعد االقتصادي ومحاوره 

 البعد االجتماعي

 27 محور العدالة االجتماعية
 مستحدث( 17أصلي +  10) 

 محور الصحة
20 

 مستحدث( 3أصلي +  17)

 16 محور التعليم والتدريب
 مستحدث( 5أصلي +  11) 

 29 محور الثقافة
 مستحدث( 24أصلي +  5)

 92   إجمالي مؤشرات البعد االجتماعي ومحاوره 

 البعد البيئي

 محور البيئة
19 

 مستحدث( 1أصلي +  18)

 16 التنمية العمرانيةمحور 
 مستحدث( 3أصلي +  13) 

 35   إجمالي مؤشرات البعد البيئي ومحاوره 
 مؤشر 223 األبعاد والمحاور -إجمالي مؤشرات االستراتيجية 

  ( http://mpmar.gov.eg والمتابعة واإلصالح اإلداري  موقع وزارة التخطيط)االستراتيجية مركب من وثيقة  :لمصدرا

يمكن  ،والوطنية ذات الصلة يةقليمضوء مراجعة العديد من المصادر العالمية واإل فيو  ،ما سبقضوء  في
ثورة البيانات  إطار فيفعال للبيانات  إيكولوجين هناك خبرات ومتطلبات أساسية لنجاح بناء نظام إالقول 

  :لدعم خطط التنمية بوجه عام والمستدامة على وجه الخصوص

 شراكات وثقافات جديدة عن البيانات نحو حياة أفضل للبشر والكوكب –الجميع  البيانات للجميع ومن، 
لذا تتطلب ثقافات وشراكات  ،ودعم تنفيذ خطط التنمية واالستدامة ،فهي أداة لتحسين نوعية الحياة

 .ومع الخارج أيضاً  ،وتبادل واستخدام البيانات بين كافة فئات المجتمع نتاجمختلفة إل
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  فيالثروة والقيمة والميزات التنافسية  إنتاجوأداة لخلق وإعادة  ،قيمة وأصول وطنيةالبيانات تمثل 
 فيوهو األمر الذى يتطلب التعامل مع البيانات من منظور استراتيجي مختلف  ،كافة المجتمعات

 ،ثقافياً  ،اجتماعياً  ،ولكنها أصبحت شاغاًل اقتصادياً  ،حيث لم تعد شاغاًل إحصائيًا صرفاً  ،العقود التالية
 .تكنولوجيًا وإنسانيًا وحضاريًا باعتبارها موردًا وبنية تحتية ورأس مال أساسي للتنمية الشاملة

  لألدوار الجديدة للبيانات المخططين ومتخذي القرار وصناع السياسات العامة إدراكأهمية وعى و، 
تحسين صناعة السياسات  فيا ها وتطبيقاتهأدواتفهم تأثير األشكال المتعددة من البيانات و بما يتطلب 

 .الدولة فيوالخدمات  نتاجقطاعات اإل فيوتطوير الفرص وخلق القيمة  ،العامة وخطط التنمية

 ودعم مبادرات  إطالق فيالوطنية  حصاءاتالرسمية وأجهزة اإل حصاءاتأدوار محورية للدولة واإل
نحو على  ،وبناء القدرات والتنظيميةخاصة األدوار التشريعية  ،المجتمع فيتعظيم استخدام البيانات 

ضمان حرية  ،األعمالالقطاعات الحكومية والعامة وقطاعات  فييكفل االستغالل األمثل للبيانات 
 .موارد البيانات وحماية ،ظل ضوابط حماية الخصوصية فيالمجتمع  فيتدفقها وتداولها 

 حيث واكب تحول العالم نحو ثورة البيانات  ،تطور دور البيانات مع تطور المبادرات التنموية العالمية
-MDGs (2000 -اإلنمائية لأللفية  هدافالمبادرات التنموية العالمية من مبادرة األ فيتحواًل موازيًا 

 ،( والتي ساهمت2016-2030) SDGs –مبادرة األجندة العالمية للتنمية المستدامة  إلى ،(2015
كافة دول العالم لدعم تنفيذ وتقييم خطط  فيزيادة الطلب على البيانات  في ،بجانب عوامل أخرى كثيرة

  .التنمية المستدامة الوطنية بجانب األجندة العالمية للتنمية المستدامة

  حيث تعتبر األمم المتحدة السكان  ،للسكان والبيانات السكانية لدعم التنمية المستدامة محوري دور
  (UN, 2017) .2030تحقيق أجندتها العالمية للتنمية المستدامة  فيالعنصر الحاكم 

  القطاعات الحكومية  فيسواء  ،والبيانات المفتوحة لدعم التنمية الضخمةآفاق واعدة لدور البيانات
 لخلق الفرص الجديدة األعمالقطاعات  فيأو  ،لدعم الثقة والتواصل مع المواطنين وتحسين األداء

 .األعمالوإعادة اختراع المنظمات ونماذج  ،األعمالوتشجيع ريادة 
 الدول  فيالخبرة المستفادة من التجارب العالمية  هيو  ،أهمية أكبر لدور وتأثير البيانات اإلدارية

  .مصر فيوينتظر أن تحظى باهتمام مناظر  ،المتقدمة والنامية على حد سواء
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 حيث لم تعد قدراتها حكرا على الدول المتقدمة لدخول األمم  ،دور متعاظم للبيانات والصور الساتلية
المتحدة ووكاالتها المتخصصة ومنظمات دولية هذا المجال بغرض تمكين كافة دول العالم من استغاللها 

  .وغيرها ،مجاالت تنموية متعددة زراعية ومناخية ومكانية فيوتطبيقها 
  االبتكارية  دواتواأل ،حيث تمثل البنى التحتية لها ،تاالاالتصو تكنولوجيا المعلومات  فياستثمار أكبر

 وإتاحةنشر وتوصيل  ،تخزين ،توليد، معالجة وتشغيل وتحليل ،الناتجة عنها الوسيط الرئيس الكتساب
  .كافة القطاعات فيو  ،وبصورة غير مسبوقة ،واستخدام البيانات

 ة يكولوجياإلالنظم  فيباعتبارها مجاالت العمل األساسية  ،ضرورة تصنيف وضبط مجتمعات البيانات
 مهمةمع صعود وتعاظم أهمية مجتمعات بيانات السنوات األخيرة  فيوالتي تنوعت وتعددت  ،للبيانات

 .وغيرها ،والبيانات الساتلية ،بيانات وسائط التواصل االجتماعي ،سجالت الهواتف المحمولة :مثل

  حيث تتفاوت ثورة نمو الطلب على البيانات من  ،نمو الطلب على البياناتمتابعة وتوصيف واستباق
وهو األمر الذى يفرض على أجهزة اإلحصاء الوطنية متابعة وتقييم واستباق أبعاد  ،أخرى  إلىدولة 

كافة  فيوالسعي الستغاللها كميزات تنافسية  ،وحدود واتجاهات نمو الطلب المذكور بصورة مستمرة
  .واالجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية االقتصاديةالمجاالت 

  حيث التزال هناك العديد  ،الدول النامية فيتشخيص التحديات والتعلم اإلحصائي المستمر خاصة
ومن  ،القدرات التكنولوجية والبشرية لدى الدول النامية ،األطر المؤسسية ،السياسات فيمن الفجوات 
تحتاج لردمها لتحقيق االستفادة الكاملة من البيانات لدعم تنفيذ ومتابعة وتقييم التنمية  ،بينها مصر
   .المستدامة
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 الفصل الثاني
 مصر فيللبيانات  يكولوجياإلمالمح النظام 

العالم كما  فيوأوضاع التنمية المستدامة  حصائيةاإلكما تركت ثورة البيانات بصماتها الواضحة على األوضاع 
 فيوأوضاع التنمية المستدامة  حصائيةاإلاألوضاع فقد تركت بصماتها أيضا على  ،األولعرض الفصل 

 ،كافة التجارب العالمية فيوأجهزتها الرسمية  حصاءاتوكما أوضح الفصل السابق الدور المحوري لإل .مصر
)الجهاز المركزي  الوطنيحيث يلعب جهاز اإلحصاء  ،فإن الوضع المصري ال يختلف كثيرا عن نظيره العالمي

، وتوفير الدعم مصر من جهة في حصائيةاإلاألوضاع تطوير  فيللتعبئة العامة واإلحصاء( دورًا محوريًا 
هذا مع التأكيد على أهمية مجتمعات  .التنمية المستدامة الوطنية من جهة أخرى  أهدافاإلحصائي لدعم تحقيق 
 .الفصل الثالث فيمصر والتي نعرض لها تفصيال  فيالبيانات الجديدة ودورها 

تصاعدت أهمية  2016فبراير عام  في SDS -2030رؤية مصر  :استراتيجية التنمية المستدامة إطالقومع 
القطاع الخاص  ،السياسات العامة توفير البيانات الالزمة للمخطط ومتخذ القرار وصناع فيدور الجهاز 

  .التنمية المستدامة وطنيًا وعالمياً  أهدافاتجاه تحقيق  فيوالمواطن العادي  ،األعمالوقطاعات 

كما يعرض لعالقات  ،المهمةالمصرية  حصائيةاإليعرض الفصل الحالي للعديد من القضايا  ،هذا السياق في
الخارجية والمرتبطة بصورة مباشرة بدور  المستوياتوكذلك على  ،المحليوتشابكات تلك القضايا على المستوى 

ذات الصلة عبر  حصائيةاإلوأدواره  ،مصر فيدعم التنمية  فيالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
والدولية ودورها  يةقليماإل حصائيةاإلكما يعرض الفصل ألدوار بعض األطراف والجهات  .ياً وعالمياً إقليمالحدود 

  .دعم التنمية المستدامة في

مصر، ودور الجهاز المركزي للتعبئة العامة  فيللبيانات  يكولوجياإلهيكل النظام . 2-1
 واإلحصاء

مصر  فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  فييلعب )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( دورا محوريًا ورئيساً 
 فيويأتي دور الجهاز من واقع التشريع الذى ينظم النشاط اإلحصائي  ،(1-2والذى يوضحه الشكل رقم )

  .أدواره ومخرجاته وعالقته بالتنمية المستدامة إلى ضافةباإل ،الحقاالضوء  عليهمصر والذى نلقى 
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 مصر" فيللبيانات  يكولوجياإل(. " توصيف النظام 1-2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .للتقرير ىالشكل مركب بمعرفة الفريق البحث :المصدر
 

 تغذية عكسية )تقييم وتصحيح(

ثر
وأ

ت 
ما

دا
خ

ست
 ا

در
صا

 م

 مخرجات

 أدلة وتصانيف -
 تعدادات -
 إحصاءات عامة -
مجموعة  25 ) إحصاءات دورية-

  (وحزمة بيانات
 مؤشرات التنمية المستدامة -
إحصاءات ومؤشرات لجهات -

 حكومية بخالف جهاز اإلحصاء
منتجات احصائية لمجتمعات -

 بيانات جديدة وصاعدة

 أنشطة

 استقبال وفرز ومعالجة وتحليل البيانات -
إعداد المؤشرات اإلحصائية االقتصادية -

 والبيئية وغيرهاواالجتماعية، 
إدارة وتطوير نظم البيانات والمعلومات -

 المختلفة، وتنفيذ المسوح والتعدادات
التواصل والشراكات مع الجهات المعنية -

 بالنشاط اإلحصائي محليا وخارجيا
 متابعة نشاط الفروع اإلحصائية اإلقليمية-
 التدريب اإلحصائي -
 البحوث والدراسات اإلحصائية-
 يانات الجديدة الصاعدةأنشطة مجتمعات الب-

 مدخالت

 مرجعيات دستورية -
 التشريع اإلحصائي -
 استراتيجيات وخطط التنمية-
استراتيجيات وسياسات -

 إحصائية
واتفاقيات إحصائية  التزامات-

 دولية وإقليمية 
مدخالت من مجتمعات البيانات -

 المختلفة والمحافظات
موارد مادية، مالية، بشرية -

 ومعرفية وتكنولوجية 
 معرفة وخبرات وتعلم  -

 للنظام اإليكولوجي للبيانات شركاء وأطراف ومستخدمين 

 ،مجلس الوزراء ،جهاز التخطيط ،الجهات الحكومية خاصة منتجي البيانات .شركاء وأطراف محلية -
 ،اإلعالم، المجتمع المدني ،المجتمع األكاديمي والعلمي ،وقطاعات األعمال القطاع الخاص ،مجلس النواب

 .مصر فيمجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة  ،والمواطن العادي ،المحافظات
ومنظمات إقليمية ذات صلة مثل  ،منظمات إقليمية إحصائية مثل اللجنة اإلحصائية ألفريقيا :أطراف إقليمية -

  .وغيرها ،اإلسكوا الخليجي،مجلس التعاون  ،جامعة الدول العربية
مجموعات المجتمع  ،منظمات معنية بالتنمية المستدامة ،اإلحصائية لألمم المتحدةاللجنة  :أطراف دولية-

  .المدني العالمي المعنية بقضايا البيانات واإلحصاء واالستدامة
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مع التركيز على  -للبيانات في مصر يكولوجياإلنظرة موجزة على مدخالت النظام  .2-1-1
  :التشريعي طاردور اإل
نظرة  عليهاللبيانات في مصر نلقى  يكولوجياإلفإن هناك مدخالت عديدة للنظام  1-2كما أشار الشكل رقم 

التشريعي للعمل اإلحصائي بمزيد من التفصيل نظرا ألهميته الحاكمة في  طارعلى أن يتم تناول اإل ،موجزة
  :للبيانات في مصر ما يلى يكولوجياإلومن أبرز المالحظات على مدخالت النظام  .تطوير هذا النظام

من دستور  68حيث تشير المادة رقم  ،الدستور المصري ألهمية العمل اإلحصائي إدراكاهتمام و  -
والوثائق  حصاءاتأن المعلومات والبيانات واإل إلىبصورة واضحة  2014 - جمهورية مصر العربية

 عليهاوينظم القانون ضوابط الحصول  ،وتقوم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ،ملك للشعب
 .وإتاحتها وسريتها

 :ومن بينها استراتيجية التنمية المستدامة ،التنمية في تطوير العمل اإلحصائيدور استراتيجيات وخطط  -
والتي تعتمد على دور الجهاز في توفير البيانات الالزمة  ،وخطط التنمية السنوية ،2030رؤية مصر 

وتتبنى استراتيجيات وخطط التنمية في المقابل المشروعات  ،للمخطط إلعداد وتقييم خطط التنمية
 مج الهادفة لتطوير العمل اإلحصائي في الدولة. والبرا

حيث توفر تلك االتفاقيات أطرا استرشاديه  ،دور االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل اإلحصائي -
بما يساهم في تطوير  ،عليهامتفق  يةإقليملضبط العمل اإلحصائي وفق معايير دولية أو  مهمةوفنية 

   .العمل اإلحصائي من جهة وتسهيل المقارنات بين الدول من جهة أخرى 
القانوني أو التشريعي الذى ينظم ضوابط وقواعد  طارفإن الدستور قد أعطى أهمية كبيرة لإل ،وكما سبقت اإلشارة

الجهاز المركزي للتعبئة بر )يعتحيث  ،الحصول على المعلومات وإتاحتها للمواطنين في مصر بشفافية وسهولة
والذى شهد عدة تطورات تشريعية  ،المصري  الوطني( المؤسسة الرئيسة في النظام اإلحصائي العامة واإلحصاء

  :ذات صلة من أبرزها

 .والتعدادات حصاءاتبشأن اإل 1957لسنة  19القانون رقم  -

في شأن اإلحصاء والتعداد المعدل  1960لسنة  35قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم  -
 .1982لسنة  28بالقانون رقم 
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بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة  1964لسنة  2915قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  -
 .واإلحصاء

والقرارات األخرى الالحقة فإن أهم اختصاصات الجهاز تأتى  ،1964لسنة  2915وطبقا للقانون األخير رقم 
  :التاليعلى النحو 

كما يكون للجهاز تحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر  ،والتعدادات التي تحتاجها الدولة حصاءاتاإل إجراء .أ
والتعدادات بما يضمن التنسيق بين  حصاءاتنتائجها وتحديد الجهات واألجهزة القائمة على عمل تلك اإل

  .ويضمن جودة وكفاءة هذه األنشطة ،المعنية حصائيةاإلاألنشطة والجهات 

يضع الجهاز البرامج السنوية للمطبوعات والنشرات  حيث ،وضع وضبط نظام النشر اإلحصائي في الدولة  .ب
 ،لتنسيق في ذلك مع األجهزة المعنيةوا ،لقطاعات الدولة المختلفة الالزمة حصائيةاإلوالمؤشرات والبيانات 

التي تصدرها أجهزة الدولة  حصائيةاإلجميع النشرات والمؤشرات والبيانات  إصدارويمكن للجهاز أن يقوم ب
 .أو جانبًا منها ،المختلفة

عدم جواز قيام أية جهات أو أفراد في  ،ويرتبط بضوابط ونظام النشر اإلحصائي المسئول عنها الجهاز 
 إحصائيةأن يقوم بنشر نتائج أو بيانات أو معلومات  ،والقطاع الخاص( ،القطاع العام ،الدولة )الحكومة

مدرجة ضمن  التي تنتجها جهات أخرى وغير حصاءاتوبخصوص اإل ،الجهاز إحصاءاتإال من واقع 
 .الجهات إال بموافقة الجهاز برامج عمل الجهاز فال يجوز نشرها من جانب تلك

 :هناك أكثر من بعد في هذا المجال يرتبط بعمل الجهاز ،الوطنية حصائيةاإلبناء القدرات  .ت

كالوزارات والمحافظات والهيئات العامة،  ،إنشاء إدارات إحصاء في الجهات المختلفة تابعة للجهاز -
 .كوادر من المؤهلين وذوى الخبرة في المجال اإلحصائي اإلداراتويعمل بتلك 

ويكون الجهاز مسئوال عن وضع مناهج وبرامج التدريب لتلك المراكز  ،إحصائيةإنشاء مراكز تدريب  -
  .لرفع قدرات العاملين في مختلف األنشطة والجهات ذات الصلة بعمل الجهاز

 اإلحصاء والحساب اآللي في الحكومة والقطاع العامتخضع وحدات  حيث ،والتقييم حصائيةاإلالرقابة  .ث
 :بما يضمن ،وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز

  .المقررة حصائيةاإلضمان كفاءة واستغالل اآلالت المستخدمة لتطوير األنشطة والبرامج  -
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  .حصائيةاإلضمان كفاية ومؤهــــالت الكوادر البشرية  -

 –للبيانات في مصر  يكولوجياإلنظرة موجزة على األنشطة الرئيسة ضمن النظام . 2-1-2
  دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

أن التشريع اإلحصائي الساري يعطى للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الواجبات  إلىسبقت اإلشارة 
للبيانات والعمل اإلحصائي بوجه عام في مصر.  يكولوجياإلالنظام  واالختصاصات الرئيسة في تنظيم وإدارة

هيكل  إلى ضافةباإل ،محددة أهدافرسالة و  ،استراتيجية ،المنوطة به في ضوء رؤية المهامويقوم الجهاز بهذه 
  .هدافتنظيمي يتضمن بعض القطاعات الفاعلة لتنفيذ تلك الرؤية واأل

 :رؤية الجهاز .أ

 .ويسهم بتميز في جهود التنميةجهاز إحصائي رائد دوليًا 

 :رسالة الجهاز .ب

والجامعات ومراكز البحوث  األعمالهادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع  إحصاءات إنتاج
 .والباحثين والعامة والمنظمات الدولية وفقًا للمعايير الدولية

  :هدف الجهازت. 

ذات تكلفة مناسبة وفي توقيت  ،بيانات موثوقة وفقًا للمعايير الدولية واألخالقية نتاجبناء قدرات العاملين إل
 .مع رفع الوعي اإلحصائي للمجتمع ،مناسب تلبي احتياجات المستخدمين

 :التنظيمي للعمل اإلحصائي في الجهاز طارث. اإل

 هيو  ،(2-2رقم ) تتكون القطاعات الفنية الفاعلة في الجهاز من أربعة قطاعات كما يوضح الشكل 
والتعبوية وقطاع  االقتصادية حصاءاتقطاع اإل ،قطاع تكنولوجيا المعلومات ،السكانية والتعدادات حصاءاتاإل

 .قطاع األمانة العامة إليهاويضاف  ،يةقليمالفروع اإل

السكانية والتعدادات تمثل النشاط اإلحصائي الرئيس في الجهاز وهو األمر الذى  حصاءاتويالحظ أن اإل
كما يتوقع أن يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات  .من هذا التقرير بقدر أكبر من التفصيل الفصل الرابعيتناوله 
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 الضخمة ليالت البياناتوتكنولوجيا معالجة وتح أدواتدورًا بارزًا في المرحلة القادمة في ضوء التطور في نظم و 
  .من التقرير األولوالمفتوحة واإلدارية كما عرض الفصل 

 "المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالقطاعات الرئيسة في الهيكل التنظيمي للجهاز ( "2-2شكل رقم )

 
 capmas.gov.eg.www -من موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء البحثيمركب بمعرفة الفريق : المصدر

في المرحلة المقبلة في انتظار صدور قانون التنمية أو اإلدارة  يةقليمالفروع اإلكما أن هناك أهمية كبيرة لقطاع 
في المحافظات المصرية بما  حصائيةاإلباألنشطة  اوالذى يتوقع أن يعطى دفعة أو اهتمام ،المحلية الجديد

 .في الدولة في المرحلة المقبلة يةقليميدعم خطط التنمية المحلية واإل

 أنواع ودورية البيانات  –مصر  فيللبيانات  يكولوجياإلمخرجات النظام . توصيف 2-2
التقسيمات  إلىويمكن تقسيمها لسهولة العرض  ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإلتتعدد وتتنوع مخرجات النظام  

  :التالية

 ات ومخرجات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بصورة مباشرة إصدار  -

 الدولة بصورة غير مباشرة  فيات ومخرجات العديد من األجهزة المعنية إصدار  -

التقرير األضواء بصورة  عليهايلقى  والتي ،على مستوى المحافظات حصائيةاإلأنشطة الجهاز مخرجات  -
  .المتوازنة يةقليمدعم التنمية اإل فينظرا ألهميتها خاصة 

 

قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات

 

قطاع اإلحصاءات 

السكانية 

 والتعدادات 

 

 

قطاع اإلحصاءات 

اإلقتصادية 

 والتعبوية

  

للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي رئيس الجهاز   

 

قطاع الفروع 

يةاإلقليم  

  

  

قطاع األمانة 

 العامة
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 :المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءات ومخرجات البيانات من الجهاز إصدار . 2-2-1

الدورية  حصاءاتالعامة واإل حصاءاتاإل ،التعدادات ،األدلة والتصانيف :على رأس تلك المخرجات ويأتي
  .األضواء فيما يلى عليهانلقى  التي

 ،صداريبلغ عددها سبعة أدلة وتصانيف تتباين فيما بينها حسب دورية اإلوالتي  :األدلة والتصانيف .أ
  (1-2رقم ) التالييوضحها الجدول و 

 "المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءيصدرها الجهاز  التياألدلة والتصانيف " (1-2جدول رقم )
 مالحظات تعريف الدليل  التصنيف -الدليل 
  2016اته إصدار أحدث   عاما 20دليل دولي يتم تحديثه كل  ISCO -المهنيدليل التصنيف 

 2017اته إصدار أحدث  دليل دولي يتكون من ثالثة حدود دولية  ISCED - التعليمدليل 
 2015اته إصدار أحدث  دليل دولي يتكون من أربعة حدود دولية ISIC -دليل النشاط االقتصادي 
خاص بالمكونات اإلدارية التفصيلية  دليل الوحدات اإلدارية 

 للمحافظات 
 2016اته إصدار أحدث 

 2012اته إصدار أحدث  دليل دولي يتم تحديثه كل خمس سنوات HS -دليل النظام المنسق 
 -دليل التصنيف المركزي للمنتجات 

CPC 
 2016اته إصدار أحدث  حدود دولية  ةيتكون من خمس

 2012اته إصدار أحدث  حسب القارات والمناطق الجغرافية  دليل تكويد الدول 
الجهاز  :القاهرة .الثالث عشر صداراإل - 2017ات والخدمات صدار ( دليل اإل2017)الجهاز المركزة للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر

  .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي 

  

وسوف يتم إلقاء مزيد من  ،(3-2والتي يوضحها الشكل رقم ) ،ومن أبرزها التعدادات التالية :التعدادات .ب
 .من التقرير الفصل الرابع فياألضواء على التعدادات 

 .2006التعداد العام للسكان والمنشآت  -

 .2006منهجية التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت  -

 .2006النتائج النهائية لتعداد السكان والظروف السكانية لعام  -

 .2006النتائج النهائية لتعداد المباني لعام  -
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 .2006النتائج النهائية لتعداد المنشآت  -

 .2013-2012التعداد االقتصادي الرابع  -

والذى  2017 -اإلسكان والمنشآت المزيد من األضواء على التعداد العام للسكان و  الفصل الرابعوسوف يلقى 
ويهدف  ،بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية تم تنفيذه

 .الدولة لدعم التنمية الشاملة بكافة أبعادها في المستوياتلتكوين قواعد بيانات شاملة على كافة 

 "المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءات التعدادات بالجهاز إصدار أنواع ( "3-2شكل رقم )

 
 (4-2كما يوضح الشكل رقم ) ،وتشمل ثالثة أنواع :العامة حصاءاتاإل .ت

 .شهر سبتمبر من كل عام فيويصدر  – الكتاب اإلحصائي السنوي  -

 .مارس من كل عام فيويصدر  – أرقام فيمصر  -

 .شهر يونيو من كل عام فيوتصدر  – حصائيةاإلاللمحة  -

التعدادات

كان التعداد العام للس
واإلسكان واملنشأت 

2006

عام منهجية التعداد ال
للسكان واإلسكان 

2006واملنشأت 

لتعداد النتائج النهائية
السكان والظروف 

2006السكنية لعام 

لتعداد النتائج النهائية
2006املباين لعام 

لتعداد النتائج النهائية
2006املنشآت لعام 

التعداد االقتصادي
-2012)الرابع 

2013)
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 العامة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء" حصاءاتأنواع اإل( "4-2شكل رقم )
 
 

 
 

تضم عدة مجموعات فرعية من  هيو  ،( بالتقرير1ويوضحها تفصياًل الملحق رقم ) :الدورية حصاءاتث. اإل
 :ومن أبرزها ،البيانات

 .الحيوية حصاءاتاإل -

 .العمالة واألجور إحصاءات -

 .السياحة إحصاءات -

 .الخدمات الثقافية والخدمات الصحية ،الخدمات االجتماعية ،التعليم إحصاءات -

المرافق العامة  ،البيئة ،تاالتصاال ،النقل ،التخزين إحصاءات ،التشييد والبناء إحصاءات -
  .واإلسكان

ةاللمحة اإلحصائي
يونيو من كل عام •

مصر يف أرقام
مارس من كل عام•

ي الكتاب اإلحصائ
السنوي

من كل عامسبتمرب•

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
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  .األسعار واألرقام القياسية ،المالية حصاءاتاإل ،التجارة إحصاءات -

 .الزراعية والحسابات القومية حصاءاتاإل ،الصناعة والطاقة إحصاءات -

 :أخرى  إحصاءاتات و إصدار ج. 

 .وتصدر بصورة نصف سنوية .مجلة السكان -

 .جارية إحصائيةوتتناول قضايا  ،دورية تصدر بصورة ربع سنوية هيو  .مجلة إحصاء مصر -

 .التعليمويغطى مجاالت متعددة بينها السكان و  ،ويصدر كل عامين .مصر فيكتاب المرأة والرجل  -

 .وتركز على مؤشرات االقتصاد الكلى ،تصدر شهريا إحصائيةنشرة  هيو  .نشرة المعلوماتية -

 :تعاقدية لصالح جهات أخرى محلية إحصائيةمشروعات ح. 

 تاالتصاالوفق بروتوكول موقع مع وزارة  ،مشروع المؤشرات األساسية لقياس مجتمع المعلومات -
  :من أبرزها ،تصدر بصورة سنوية إحصائيةوتكنولوجيا المعلومات، ويصدر عنه مجموعة مؤشرات 

 بيوت تكنولوجيا المعلومات. 

 بما فيها اإلنترنت الفضائي والستااليت ،شركات مزودي خدمات اإلنترنت. 

  ية إنتاجوأثر تكنولوجيا المعلومات على  ،القطاع الخاص فياستخدامات تكنولوجيا المعلومات
 .القطاع الخاص

  التعليمو  ،ما قبل الجامعي التعليم :التعليمقطاع  في تاالتصاالو استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .الجامعي التفصيلي والمجمع

 (األعمالالقطاع العام وقطاع  ،القطاع الحكومي ،األسرة فياإلنترنت ) ومستخدم.  

على أن  ،بروتوكول موقع بين الجهاز ووزارة السياحةوفق  ،بالعينة السياحيمشروع مسح اإلنفاق  -
ويتضمن البروتوكول الجوانب  ،يقوم بها الجهاز التيتقوم وزارة السياحة بنشر البيانات النهائية للمسوح 

  :التالية

  على أن يتم تسليم البيانات  ،للمطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة ميدانييقوم الجهاز بمسح
 .وزارة السياحة إلىية للمسح األول



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

45 
 

 حساب الرقم الصافي لإلنفاق السياحي باالتفاق بين الجهاز والوزارة. 

  مرحلة الحقة لتشمل المجتمع بالكامل باالتفاق بين الطرفين فييتم توسيع العينة. 

  :الدولة فيات ومخرجات البيانات من أجهزة متعددة إصدار . 2-2-2
الدولة  فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  فيبخالف الدور األساسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

 إصداروجهات أخرى تقوم ب ،بيانات بصورة مباشرة إنتاجفإن هناك أدوارًا أخرى لجهات حكومية متعددة تقوم ب
 :التاليعلى النحو  إليهاونعرض لألنواع المشار  ،بيانات ويقوم الجهاز بإعادة جدولتها قبل نشرها

  :تصدر بصفة نهائية من جهات متعددة إحصائية. بيانات 2-2-2-1
 فيبخالف بيانات تصدر على مستوى المحليات  ،وبعض الهيئات العامة ،وتشمل تلك الجهات بعض الوزارات

 .من أهم تلك البيانات ا( بعض2-2ويعرض الجدول رقم ) ،المدن والقرى والمحافظات

  "وتصدر ضمن نشرات الجهاز –مصر  فيبيانات تصدرها بعض الجهات بصورة نهائية " (2-2جدول رقم )
 الدورية نوع البيانات الصادرة عن الجهاز الجهات

 سنوية نشرة حوادث السيارات وزارة الداخلية
 سنوي  مياه الشرب والصرف الصحي إحصاءاتنشرة  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 كل سنتين حصر الطرق والكباري  الهيئة العامة للطرق والكباري 
 نصف سنوي  حوادث القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 سنوي  خدمات المرافق العامة مجالس المدن واألحياء بالمحافظات
 سنوية -شهرية  والسنويةالشهرية  –نشرة السياحة  مصلحة الهجرة والجوازات

 نصف سنوية نشرة حصر المركبات المرخصة القاهرة -اإلدارة العامة للمرور 
 سنوية ت السلكية والالسلكيةاالتصاالنشرة  تاالتصاالوزارة  ،الشركة المصرية لالتصاالت

 سنوية نشرة الخدمات البريدية هيئة البريد المصري 
 .(2017) للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  :المصدر
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  :هاإصدار تصدر من جهات متعددة ويقوم الجهاز بإعادة جدولتها و  إحصائية. بيانات 2-2-2-2

تصدرها جهات متعددة ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بإعادة  التيهناك العديد من البيانات 
 .(3-2ويوضح أبرزها الجدول رقم ) ،ها مرة أخرى إصدار معالجتها وإعادة 

المركزي للتعبئة ها من جانب الجهاز إصدار عاد جدولتها و يبيانات تصدرها جهات و " (3-2جدول رقم )
   "العامة واإلحصاء

 الدورية بالجهاز صداراإل اسم ىاألول صداراإل الجهات المعنية

وزارة الزراعة واستصالح 
 األراضي

 سنوية الدخل من القطاع الزراعيتقديرات  الدخل الزراعي
 الزراعية حصاءاتاإل

 
 نتاجالمساحات المحصولية واإل إحصاءات

 النباتي
 سنوية

 الميزان الغذائي
 والتجارة الخارجية والمتاح نتاجحركة اإل

 لالستهالك من السلع الزراعية
 سنوية

 سنوية وانيةـالثروة الحي إحصاءات الثروة الحيوانية إحصاءات
اآلالت الزراعية 

 لميكانيكيةا
 كل سنتين اآلالت الزراعية الميكانيكية

الهيئة العامة لتنمية الثروة 
 السمكية

 سنوية السمكي نتاجاإل إحصاءات السمكية حصاءاتاإل

 .(2017) صاءللتعبئة العامة واإلح المركزي الجهاز  :المصدر

  :مستوى المحافظات – المحليعلى المستوى للجهاز  إحصائيةمخرجات . 2-2-3
على مستوى المحافظات وذلك من خالل تنشيط الدور  حصاءاتيعطى الجهاز أهمية خاصة لتطوير اإل

شكل  – يةقليممن خالل القطاع المتخصص بالجهاز )قطاع الفروع اإل يةقليماإل حصائيةاإلللفروع  اإلحصائي
  .(2-2رقم 

 :السنوات األخيرة فيالتالية على مستوى المحافظات  المهمة حصائيةاإلالمخرجات ويمكن إبراز 

بالتعاون مع  ،لتقارير السكان وأهم األنشطة السكانيةبالمحافظات  المركزية حصاءاتإدارات اإل إصدار -
 فيومن أمثلتها تقرير محافظة الجيزة الصادر  ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بصورة سنوية
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قطاعًا على  23تفصيلية عن  إحصاءاتويتضمن التقرير  .(2016 ،)محافظة الجيزة 2016ديسمبر عام 
 .والصحة والمرافق والخدمات العامة التعليمقطاعات السكان واألمية و  يتصدرهامستوى المحافظة 

تدعم إعداد التعداد العام  التيوهو أحد األدلة  ،2016 -إعداد دليل الوحدات اإلدارية للمحافظات  -
بجودة البيانات وضمان  االرتقاءالميدانية األخرى بهدف  األبحاثكذلك  ،للسكان واإلسكان والمنشآت
 (2016 ،دليل الوحدات ،)الجهاز .شمولها وإتاحتها للمستخدمين

 :التاليأربعة أنواع على النحو  إلىويتبنى الدليل تقسيم محافظات مصر 

  الحضريةالمحافظات.  

  محافظات الوجه البحري.  

  القبليمحافظات الوجه.  

 محافظات الحدود.  

ويصدر دليل الوحدات اإلدارية متضمنًا أحدث التقسيمات اإلدارية لمحافظات جمهورية مصر العربية وفقا 
 .31/4/2016للقرارات الصادرة حتى 

وقد غطى المسح العديد  ،2015تقرير أهم مؤشرات المسح الشامل لخصائص الريف المصري  إصدار -
 (2015 ،)الجهاز :شملت والتي ،قرية( 4655الريف المصري ) في المهمةمن الجوانب 

  (االقتصاديةواألنشطة  ،الطرق  ،)مساحات األراضي .خصائص القرى.  

  (تاالتصاالو  ،المياه ،الغاز ،الكهرباء :)خدمات ومرافق .الخدمات البيئية للقرى.  

  المواصالت وخدمات أخرى( ،المرافق الصحية ،)المدارس .الخدمات المتوفرة بالقرى. 

  الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة(خدمات الجمعيات األهلية والمبادرات التنموية(.  
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 ،األدوار المحلية -مصر واستراتيجية التنمية المستدامة  فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام . 2-3
 والدولية ذات الصلة يةقليماإل

 في مصر وخارجها وذات عالقة فيللبيانات  يكولوجياإلذات الصلة بالنظام  المهمةهناك العديد من األدوار 
هذا الخصوص دور الجهاز  فينعرض لها  التيومن األدوار المحلية البارزة  ،الوقت نفسه بالتنمية المستدامة

ووزارة االستثمار والتعاون  ،اإلداري  صالحوزارة التخطيط والمتابعة واإل ،المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ضافةباإل ،والعربي يقليماإلكما يعرض هذا الجزء للعديد من األدوار الفاعلة ذات الصلة على المستوى  ،الدولي

 .الدوليبعض األدوار على المستوى  إلى

 األدوار المحلية. 2-3-1
 :دور محوري للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .2-3-1-1

بخصوص دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة  عليهاتستحق إلقاء الضوء  التيهناك العديد من األبعاد 
دور وحدة  :ومن األبعاد المذكورة ،للبيانات يكولوجياإلواإلحصاء وعالقته بالتنمية المستدامة ودور النظام 

  .واالهتمام بالبيانات اإلدارية ،الضخمةاالهتمام بالبيانات  ،التنمية المستدامة

 :دور وحدة التنمية المستدامة  .أ

ربطاً مباشراً لجهاز  2016يمثل تأسيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام 
وهو األمر الذى يمكن استنتاجه من اختصاصات الوحدة  ،بقضايا التنمية المستدامة في مصر الوطنياإلحصاء 

 (2017 ،... المركزى )الجهاز  :المذكورة

من حيث الفهم لتعريف المؤشر ومكوناته وارتباطه بالغاية  ،دراسة المؤشــرات والبيانـــات الوصفيــة -
 منهجيةوالعمل على توحيد المفاهيم و  ،ووحدة القياس ،بما في ذلك المعايير والتصنيفات ،والهدف

 .احتساب المؤشــر والبيانات الوصفيـــة المرتبطة به

وذلك بهدف توحيد المنهجيات المستخدمة  ،يةقليمالتنسيق مع مصادر البيانات الوطنية والدولية واإل -
 .التنمية المستدامة أهداففي عملية رصد متابعة 

العمر،  ،وذلك من حيث النوع ،للتنمية المستدامة والتفصيل لكل مؤشر تحديــد مستوى التصنيف -
  .وغيرها ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي
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أو  ،سواء سنوية أو نصف سنوية ،بيانات المؤشر بصورة دورية منتظمة إتاحةالتعرف على مدى  -
دراسـة  إلى إضافة ،ةربع سنوية من حيث الجهة المسئولـة عن نشر البيانات وفقًا للتفصيالت المطلوب

 .تلك البيانات نتاجاالحتياجات الالزمة من الموارد إل

المنتجة وتوثيق  حصاءاتضمن كافة اإل ،التأكيد على أهمية بيانات النوع االجتماعي وأوضاع المرأة -
مبتكرة  آليات إلىعالقات الشراكة بين كافة عناصر النظام اإلحصائي الوطني وترسيخ مبدأ الحاجة 

  .المؤشرات نتاجإل

وفق  SDGs –أجندة التنمية المستدامة العالمية  هداف( الموقف اإلحصائي أل4-2ويوضح الجدول رقم )
والذى يوضح الحقائق  ،في هذا الخصوص (وحدة التنمية المستدامة )التقرير األخير الصادر عن الجهاز 

 (2017 ،المركزي )الجهاز  :التالية
غاية تمثل  77قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برصد وتقييم الموقف اإلحصائي لعدد   -

 .غاية 169% من إجمالي الغايات العالمية والتي يبلغ عددها 45 حوالي
 مؤشر 106قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برصد وتقييم الموقف اإلحصائي لعدد   -

 .مؤشرا 244% من جملة المؤشرات البالغ عددها 43 حواليتمثل 

لغايات ومؤشرات التنمية المستدامة  حصائيةاإلتواجه التغطية  التيالعديد من التحديات  إلىويشير التقرير 
تنظيمية  ،تشريعية وقانونية ،تحديات عامة :إلىللبيانات وصنفها  يكولوجياإلالنظام  إطارفي مصر في  2030

 :ومن أبرز تلك التحديات .فنية وتكنولوجية وبشرية واستشارية ،وتنسيقية
واألساليب الخاصة بجلب  دواتوعدم تطور األ ،الزيادة الكبيرة في حجم وتفصيالت البيانات المطلوبة -

 .عالجة وتحليل البيانات الضخمة ذات الصلةمو 
 والعالقة مع الشركاء. اإلحصائيوانعكاساته على العمل  اإلحصائيعدم تحديث وتطوير التشريع  -
 .إحصائيةسجالت  إلىتحديات متعددة مرتبطة بتحويل السجالت اإلدارية  -
  .الوطنية بمعايير عالمية حصائيةاإلوتطوير الكوادر  ،المناسب الفنينقص التمويل والدعم  -
 .ومحلياً  ياً إقليمو  فجوات في البيانات والمنهجيات والمفاهيم دولياً  -
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 التنمية المستدامة العالمية في أهدافمؤشرات لغايات و  حصائيةاإلالتغطية موقف ( "4-2جدول رقم )
  "الوطنيالنظام اإلحصائي 

جمهورية مصر العربية.  فيالتنمية المستدامة  هدافأل األول الوطني( التقرير اإلحصائي 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ) :المصدر
  .الجهاز)غير منشور( :القاهرة

 

 للغايات اإلحصائيالموقف  للمؤشرات اإلحصائيالموقف 
 بيان 

غايات لم يتم  إجمالي متاح غير متاح ال ينطبق
 قياسها 

غايات تم 
 قياسها 

 )بمؤشر أو أكثر(
 إجمالي

 األولالهدف  7 3 4 14 6 8 
 الهدف الثاني 8 3 5 13 5 8 
 الهدف الثالث 13 8 5 27 16 11 
 الهدف الرابع 10 4 6 11 4 7 
 الهدف الخامس 9 7 2 14 11 3 
 الهدف السادس 8 4 4 11 4 7 
 الهدف السابع 5 3 2 6 4 1 1

 الهدف الثامن 12 11 1 17 13 4 
 الهدف التاسع 8 8 - 12 10 2 
 الهدف العاشر 10 1 1 11 1 8 2
 الهدف الحادي عشر 10 2 8 15 3 11 1
 الهدف الثاني عشر 11 1 10 13 2 10 1
 الهدف الثالث عشر 5 1 4 8 2 4 2

 الهدف الرابع عشر 10 3 7 10 3 7 
 الهدف الخامس عشر 12 2 10 14 2 9 3

 الهدف السادس عشر 12 6 6 23 8 15 
 السابع عشرالهدف  19 10 9 25 12 10 3

 ياإلجمال 169 77 92 244 106 125 13
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 :المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءب. االهتمام بالبيانات اإلدارية في الجهاز 

عديد  فية للبيانات يكولوجياإلالنظم  فيأهمية البيانات اإلدارية  إلىمن التقرير  األولسبقت اإلشارة بالفصل 
 ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  فيوقد أدرك الجهاز أهمية هذه البيانات  ،يةقليممن التجارب العالمية واإل

البيانات اإلدارية للجهاز ميزة االستغناء مع الوقت عن المسوح الكبيرة واالكتفاء بمسوح لجودة حيث توفر 
  .بصورة محدثة ولحظية عليهالبيان الذى يتم الحصول  إنتاجمع تقليل تكلفة  ،البيانات

بعة لوزارة تم تفعيل مذكرة للتفاهم بين الجهاز والهيئة القومية للتأمين االجتماعي التا ،في هذا الخصوص
الشامل للمنشآت من  طاروتتضمن المذكرة أن يتسلم الجهاز اإل ،22/11/2015التضامن االجتماعي في 

ما يقابلها من دليل النشاط  إلىتنسيق التصانيف المستخدمة في الهيئة  علىأشهر بعد العمل  3الهيئة كل 
الخاص بالهيئة بنتائج التعداد الجاري للمنشآت والسكان  طاركما يتم مقارنة اإل .االقتصادي المستخدم في الجهاز

  (2017 ،)مقابالت شخصية .تمهيدا لعملية الربط لهذا المصدر اإلداري  2017عام 

 ( 2017 ،نيفين عوض) :ويتم الحصول على البيانات اإلدارية من جانب الجهاز ببعض الخطوات

وذلك من  ،وضع السجالت اإلدارية الموجودة لدى الجهات المختلفة لىالتعرف بشكل كامل وشامل ع -
 .إعداد دراسة عن الوضع الراهن للمؤسسات المالكة للسجالت اإلدارية خالل

  .تحديد آلية الحصول على البيانات الفردية من الجهات المختلفة -

 .إحصائيةسجالت  إلىتعريف المتغيرات المختلفة الالزمة لتحويل السجالت اإلدارية  -

 .استخدام سجالت إدارية أخرى للتحقق من مصداقية السجل األساسي المستخدم بعد تحديده -

والتي تحدد اتجاهات نمو  ،األعمالبناء مؤشرات ديموغرافية  فياإلحصائي  األعمالاستخدام سجل   -
 .عليهاوالعوامل المؤثرة  ،المؤسسات ومدى استمراريتها

 (2017 ،نيفين عوض) :ومن أبرزها ،اإلدارية بعض التحديات في مصركما يواجه تعزيز دور البيانات 
 حصاءاتيواكب المتغيرات والمتطلبات الحالية في مجال اإل ،قانون إحصائي جديد صدارالحاجة إل -

ويلزم التشريع جميع المصادر  ،من التقرير( األولوثورة البيانات )والتي عرض لبعض جوانبها الفصل 
 ،اإلدارية مستوي الوحدة علىجميع البيانات  الوطنيويمنح جهاز اإلحصاء  ،اإلدارية دون استثناءات

 .الجهاز إلىوضمان تدفقها 
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منشأة أخري حتي بعد الغلق أو  ةبحيث ال يمنح ألي ،االقتصاديةرقم موحد للمنشآت  قصور توافر -
  .جميع المصادر ىويكون هذا الرقم هو رقم المنشأة في تعامالتها لد ،نهاية النشاط

حتي تتيح الميكنة وتسهل الربط بين الجهاز والمصادر  ،نقص ميكنة جميع المصادر اإلدارية المختلفة -
وقد تم بالفعل ربط عدد من مكاتب الصحة بالساعة السكانية لمعرفة  .اإلدارية المختلفة في الدولة

 .وفوري ليد والوفيات بشكل مستمر أعداد الموا

 حيث أن التوحيد المذكور سوف يسهل ،المصادر اإلدارية لدىنقص توحيد التصانيف المستخدمة  -
 .ومع الجهاز ،عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة بعضها البعض

  :االهتمام بالبيانات الضخمة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ت.

لجوانب من اهتمام دول العالم المختلفة بالبيانات الضخمة ودورها في دعم نظم اإلحصاء  األولعرض الفصل 
 الوطني اإلحصائيفرصة جيدة لتطوير النظام الضخمة تمثل البيانات  وبالتالي ،الوطنية ودعم التنمية المستدامة

ودعم دور الجهاز في إنجاز مؤشرات  ،للتعبئة العامة واإلحصاء من جهة المركزي وآليات عمل الجهاز  المصري 
  (2016 ،بيلد)ا .التنمية المستدامة

للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي ( بعض مشروعات ومبادرات الجهاز 5-2رقم ) التاليويوضح الجدول 
 :يتضح منها والتي الضخمةالمتعلقة بالبيانات 

 ،مع مصادر البيانات وخالفه المبدئيبالفعل من خالل االتفاق  العمليبعض المشروعات بدأت تأخذ الطابع  -
 .مثل مشروع جمع بيانات األرقام القياسية ألسعار المستهلكين

مكانية إوالتي يطرحها الجهاز على بعض األطراف المعنية لبحث  ،بعض المشروعات يأخذ صورة المبادرات -
 .المبادرات الصحية /المشروعات :ة مثليعلمشروعات عملية ف إلىتحويلها 

وهو توجه إيجابي للغاية من جانب الجهاز حيث يتم االستفادة من مشروعات  ،من التجارب العالمية االستفادة -
ومن خبرات دول أخرى نامية أو ناهضة  ،وتجارب وخبرات من دول متقدمة مثل الواليات المتحدة واستراليا

 .مثل المجر واستونيا
أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يقوم بتمثيل مصر كعضو  إلىوتجدر اإلشارة في هذا الخصوص 

االجتماع  عقدت والتي ،الرسمية حصاءاتفي اإل في الفريق العالمي لمجموعة العمل الدولية للبيانات الضخمة
في جمهورية والثالث  ،2015العربية المتحدة عام  اإلماراتوالثاني في دولة  2014لها في الصين عام  األول
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واستخدام البيانات الضخمة بصورة  ،وقد ركز المؤتمر األخير على بناء القدرات .2016إيرلندا )دبلن( عام 
 .تكاملية مع مؤشرات التنمية المستدامة

 "للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  في الضخمةمشروعات ومبادرات البيانات ( "5-2جدول رقم )

 المالمح الرئيسة المشروع 

جمع بيانات األرقام 
القياسية ألسعار 

 المستهلكين

استخدام االنترنت لجمع بيانات و  ،مبتكرة بأساليب لألسعاراألرقام القياسية مؤشرات  الستخراجيهدف المشروع  -
 .تقارير فورية لدعم القرارمع دقة وجودة جودة و  بطريقة أكثراألسعار 

بالجهاز  يةقليمالتنسيق مع قطاع الفروع اإلو  ،المجموعات الرئيسية للسلعلتوفير تم االتفاق مع ثالثة مصادر  -
  .( مصادر لجمع األسعار10الختيار عدد ) االقتصادية حصاءاتوقطاع اإل

 الجهاز بناءً  من العاملين بالمصدر على الدورات التكنولوجية داخل (2)تدريب وتأهيل عدد يتولى الجهاز  -
 على البروتوكول الموقع بين الجهاز والمصدر. 

المحاصيل  إنتاجقياس 
بواسطة صور األقمار 

 الصناعية

يهدف المشروع لالستفادة من صور األقمار االصطناعية )كأحد مصادر البيانات الضخمة( بجانب  -
مثل  ،وتوزيع المياه الحقلي الري إدارة  ،ية المحاصيل الزراعية الرئيسةإنتاجالزراعية لقياس  حصاءاتاإل

 .هذا الخصوص في( االسترالية)التجربة 
من البعد وعلوم  لالستشعارالهيئة القومية بروتوكول تعاون مع برام إو  ،جارى التنسيق مع وزارة الزراعة -

 .ناعية محدثة دورياً طصاصور أقمار  الستخداموجامعة الدول العربية  ،الفضاء

 تتبع التنقل للمرضى
 - بأمراض وبائية

  االلتهاب الكبدي

الكبدي الوبائي بواسطة البيانات المكانية للهواتف  بااللتهابيهدف المشروع لتتبع أنماط التنقل للمرضى  -
 .مناظرةأسوة بتجارب أمريكية المرض  انتشارخفض  فيالمحمولة بما يساهم 

خاص  مستشفى( 2حكومي وعدد ) مستشفى( 2التنسيق مع وزارة الصحة والتأمين الصحي الختيار عدد ) -
  .لبدء تطبيق المشروع

البيانات الضخمة 
 والرعاية الصحية

تحليل وتحديد التوّجهات أو  أجلجمع البيانات عن كّل مريض سرطان في الدولة من  إلىيهدف المشروع  -
ويتم  .المجتمع فيوتقديم نصائح لتفادى المرض  ،ومتابعة نتائج العالج ،واقتراح سبل العالج ،األنماط

لألورام  القوميالمعهد أو  ،(57357)ات عالج السرطان مثل يمستشفوبعض  ،التنسيق مع وزارة الصحة
  .لتعاون مع الجهاز لتطبيق هذه المبادرةل

البيانات الضخمة 
 النقل إحصاءاتو 

المشروع لالستفادة من بيانات كاميرات المراقبة لتقدير حركة المرور في الطرق السريعة مثل تجربة يهدف  -
كما يتم استخدام البيانات  ،تقدير حركة المرور الواردة والصادرة على حدود الدولة فيبما يساعد  ،)المجر(

  .المطلوبة على المركبات لتحليل حركة المرور
قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز  –مع مدير عام اإلدارة العامة للبرمجيات ورئيس فريق البيانات الضخمة  –مقابلة شخصية  :المصدر

 .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي 
ورشة عمل النظام  إلىمقدمة  عملورقة  .الرسمية حصاءاتاإل فياستخدام البيانات الضخمة  .(2016ب )يلدخالد ا -

 .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  :القاهرة .لبيانات التنمية المستدامة يكولوجياإل
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 :للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي االهتمام بالحوسبة السحابية في الجهاز ث. 

فقد أعدت وزارة  ،على مستوى الدولة اأشمل اهتمام إطار فيالجهاز  فيبالحوسبة السحابية  االهتمام يأتي
 باعتبارها، (2014 ،تاالتصاال) وزارة مصر  فيوتكنولوجيا المعلومات استراتيجية للحوسبة السحابية  تاالتصاال

والقطاع  األعمالتحسين كفاءة الخدمات العامة وخدمات قطاعات  فيلتوظيف اإلنترنت  أساسيا دخالم
ويرتبط بذلك إدراج برنامج متكامل  .أحد أركان تطوير البنية التحتية المعلوماتية للدولة وباعتبارها ،الخاص

 .2030مصر ضمن استراتيجية التنمية المستدامة  فيلتطوير الحوسبة السحابية 

أوضحت المقابالت الشخصية مع القيادات المعنية فقد  ،الجهاز فيبالحوسبة السحابية  االهتماموبخصوص 
  :التاليمجموعة من الحقائق على النحو الجهاز  فيبتطبيقات الحوسبة السحابية 

 ،2014بجهاز اإلحصاء منذ عام  حصائيةاإلاألنشطة  فيبدأ االهتمام بتطبيق الحوسبة السحابية  -
واستخدام البرمجيات  ،وحدات تخزينية ،توفير حاسبات خادمة إلىوتطور خالل العامين السابقين وصوالً 

 .ذات الصلة

ى على األولتركز بالدرجة  والتي( - Private Cloudيتم تطبيق نظم )الحوسبة السحابية الخاصة  -
المنفذة بالجهاز كمشروع التعداد العام للسكان واإلسكان  األبحاثتقديم الخدمة والدعم للمشاريع و 

يقوم الجهاز  ودعم أبحاث أخرى مختلفة ،وكذلك استضافة الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز ،والمنشآت
ويتم إدارة نشاط  .وعلى ذلك فالجهاز ال يقدم من خالل تلك التطبيقات خدمات لجهات أخرى  ،بتنفيذها

 .الحوسبة السحابية من خالل إدارة متخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

ى رأسها عل ويأتي ،للجهاز حصائيةاإليتيح استخدام الحوسبة السحابية العديد من المزايا لدعم األنشطة  -
 فيكذلك تحقيق توفير مهم  ،توفير المرونة الفنية في إدارة البنية التحتية خاصة الحاسبات الخادمة

  .استهالك الكهرباء

توفير التمويل الالزم للمعدات  ،تواجه تطوير أنشطة الحوسبة السحابية بالجهاز التيمن أبرز القضايا  -
تبادل الخبرات مع جهات أخرى والتعرف  ،والبرمجيات والبنية التحتية التكنولوجية ذات الصلة بوجه عام

والحفاظ على جاهزية واحترافية الموارد البشرية من خالل التدريب  ،على المستجدات بخصوص المجال
 .المستمر داخل وخارج الوطن
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 .يًا وعالمياً إقليمللبيانات  يكولوجياإلوتواصل الجهاز مع فعاليات النظام  ،اتشراك ،مشاركات ج.

 اوقد وجه الجهاز مزيد ،في العمل اإلحصائي أساسياً  يمثل التعلم اإلحصائي واكتساب وتبادل الخبرات ركنًا 
سواء في مجال التنمية  المستوياتمن االهتمام لهذا التعلم واكتساب الخبرة خاصة لكوادره البشرية على كافة 

وذلك من خالل مشاركات الجهاز في  ،للبيانات وثورة البيانات بوجه عام يكولوجياإلالمستدامة أو النظام 
 .يًا وعالمياً إقليمالفعاليات ذات الصلة محليًا و 

-2013ًا من مساهمات الجهاز في هذا الخصوص بين عامي مهم( جانبًا 6-2رقم ) التالييعرض الجدول 
والتي وصل عددها في هذا العام وحده  2017( بياناً بالمشاركات في عام 2كما يعرض الملحق رقم ) ،2016

  .مشاركة 64 إلى

للبيانات والتنمية  يكولوجياإلمشاركات الجهاز في الفعاليات ذات الصلة بالنظام ( "6-2جدول رقم )
 "2016-2013ي يًا وعالميًا بين عامإقليمالمستدامة 

 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم طبيعة النشاط

 نيويورك 2016يوليو  18 المنتدى السياسي الرفيع المستوى اجتماع

المجلس 

االقتصادي 

 -واالجتماعي 

 األمم المتحدة

 البيئة والتنمية المستدامة برنامج تدريبي
مايو   26- 22

2016 
 الكويت

المعهد العربي 

 للتخطيط

 ورشة عمل
حول مؤشرات  يةإقليمورشة عمل 

 SDGsالتنمية المستدامة  أهداف

2030 

مايو  12 -8

2016 
 األردن –عمان 

المعهد العربي 

 للتدريب والبحوث

 ورشة عمل
البوابة العربية للتنمية  إطالق

 أهدافحول  يةإقليموورشة عمل 

 التنمية المستدامة

ابريل  27 –25

2016 
 األردن –عمان 

نمائي البرنامج اإل

لالمم المتحدة 

UNDP 

 اجتماع
التنمية  أهدافمجموعة خبراء 

 المستدامة المتعلقة بالمياه
ابريل  13 – 12

2016 
 لبنان -بيروت

 االقتصاديةاللجنة 

واالجتماعية 

 آسيالغربي 

 سكوا(إ)

 اجتماع

االجتماع الثالث لفريق الخبراء 

المشترك بين الوكاالت المعني 

التنمية المستدامة  أهدافبمؤشرات 

IAEG- SDGs 

 1 –مارس  30
 2016ابريل 

 األمم المتحدة المكسيك

 اجتماع
 أهداف إحصاءاتفريق خبراء 

مساهمة  SDGs  التنمية المستدامة

يناير  14 – 11

2016 
 ECA ديس أباباأ
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم طبيعة النشاط
الحسابات  في رسميالغير القطاع 

 القومية

 اجتماع

مناء المعهد ألمجلس  4الدورة الـ

العربي للتدريب والبحوث 

والجلسة النقاشية في  حصائيةاإل

 هدافالداعمة أل حصاءاتاإلمجال 

 SDGsالتنمية المستدامة 

نوفمبر   19 -17

2015 
 األردن–عمان 

المعهد العربي 

 للتدريب

 ورشة عمل
مناقشة التقارير الدورية لقياس 

االستراتيجي  طارالتقدم في تنفيذ اإل

 SDGsالتنمية المستدامة  أهدافو

-20نوفمبر  3-4

15 
 الكوميسا زامبيا –اكا سلو

 برنامج تدريبي
 حصاءاتاإل إنتاجتحسين قدرات 

 أهدافالرسمية المتعلقة بمؤشرات 

 التنمية المستدامة

 –اغسطس  11

ديسمبر  19

2015 
 اليابان

هيئة التعاون 

الياباني   الدولي

JICA 

 اجتماع
االجتماع الثاني لفريق الخبراء 

التنمية  أهدافالمعني بمؤشرات 

 SDGsالمستدامة 

اكتوبر  28 – 26

2015 
 االمم المتحدة تايالند –بانكوك 

 اجتماع

 فريق خبراء لمراجعة وتحديث

 لأللفيةاالنمائية  هدافتقرير األ

MDGs 2015  حول بحث التقدم

االنمائية لأللفية  هدافتجاه األ

شاوري لمراجعة وإنهاء واجتماع ت

التنمية المستدامة  أهدافمؤشرات 

SDGs 

 االتحاد األفريقي الجزائر 2015مايو  3-6

 ورشة عمل
التنمية المستدامة  أهدافمؤشرات 

SDGs 
ابريل  13-17

2015 
جنوب  –بريتوريا 

 أفريقيا
 إحصاءاتجهاز 

 أفريقياجنوب 

 ورشة العمل

حول رصد  يةقليمورشة العمل اإل

 هدافاأل التقدم المحرز نحو تحقيق

 2015اإلنمائية لأللفية ما بعد 

 -وخاصة )الهدف السابع

 العشوائيات(

12-

14/11/2013 
 كينيا –نيروبي 

برنامج األمم 

المتحدة 

للمستوطنات 

(UN-
HABITAT) 

 اجتماع
 الخاص عملال فريق اجتماع
 لما التنمية ألجندة التنمية بمؤشرات

 2015 عام بعد

نوفمبر  11-14

2013 
 األفريقي االتحاد رواندا - كيجالي

 ورشة عمل
التنمية المستدامة  أهدافمؤشرات 

SDGs 
ابريل  13-17

2015 

جنوب  –بريتوريا 

جهاز  أفريقيا

جنوب  إحصاءات

 أفريقيا

 االتحاد األفريقي

 .(2017العامة واإلحصاء ) الجهاز المركزي للتعبئة من البحثيمركب من بيانات متاحة للفريق  :المصدر
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  :اإلداري  صالح. دور وزارة التخطيط والمتابعة واإل2-3-1-2
فإن وزارة التخطيط  ،2030رؤية مصر  :بخالف دورها المحوري في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة

 إطاراإلدارية تعتبر مسئولة بصورة مباشرة عن عملية متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية في  صالحوالمتابعة واإل
 ( 2016 ،)وزارة التخطيط :نظام المتابعة الذى تم ترتيبه لهذا الغرض والذى يشمل

 :والتابعة لرئيس مجلس الوزراء ،2030التنمية المستدامة  أهدافاللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ  .أ

من الوزراء  األعضاءلتنص على السادة  2017لسنة  1125وقد أعيد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
وممثلين عن  ،لألمومة والطفولة القوميوالمجلس  ،للمرأة  القوميلرئيسي المجلس  ضافةباإل ،بواقع سبعة وزراء

 ةونص القرار على أن تعمل وزير  .حصاءوزارات وجهات أخرى من بينها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
  .اإلدارة كمقررة للجنة صالحالتخطيط والمتابعة واإل

 :التنمية المستدامة بما يلى أهدافوتختص اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ 

 .التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات فيما يختص بتنفيذ االستراتيجية -

 .التنفيذية والعمل على حلهامواجهة التحديات والعقبات  -

 .اعتماد خطط بناء القدرات الداعمة لتنفيذ االستراتيجية -

  .مراجعة واعتماد تقارير األداء وعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس النواب -

تغطى فرق عمل  10 اإلداري بتشكيل صالححيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة واإل :فرق المتابعة .ب
 .( بالتقرير(2-1شكل رقم ) ،لالستراتيجية )راجع المحاورشرة المحاور الع

ويرتبط عمل فرق المتابعة العشرة بصورة مباشرة بقضايا المؤشرات والبيانات والمعلومات الستراتيجية التنمية 
 :والتي تتضمن ،الفرق المذكورة مهامالمستدامة كما يتضح من استعراض أبرز 

 .العامة والفرعية هدافومحاورها األساسية من حيث األ ،لالستراتيجيةمراجعة األبعاد الثالثة  -

ذوى الصلة المباشرة وغير المباشرة بعمل كل محور سواء من القطاع  ،تحديد شركاء التنمية -
 .الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني
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 .لتحدياتواقتراح الحلول العملية للتغلب على تلك ا ،تواجه كل محور التيتحديد التحديات  -

 .يةقليمأو السنوية أو القطاعية أو اإل جلسواء متوسطة األ ،إعداد الخطط التنفيذية -

الخاص بمتابعة استراتيجية التنمية بالمعلومات والبيانات  ،Dashboard –تغذية النظام اإلليكتروني  -
 .المطلوبة

وتشكيل  ،بهدف تحديد الوضع الحالي لمؤشرات قياس األداء ،توفير البيانات والمعلومات الالزمة -
 .لجان متخصصة القتراح مؤشرات مستحدثة ذات صلة

 .األعلى المستويات إلىوذلك بهدف إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها  ،تقدير مؤشرات األداء -

وذلك لرفع وتحسين مستوى األداء لكافة الجهات المسئولة  ،اقتراح برامج تنمية القدرات فيالمشاركة  -
 .عن تنفيذ االستراتيجية وخططها التابعة

  :التعاون الدولياالستثمار و . دور وزارة 2-3-1-3
ن اويشير التقرير  ،مصر فيبخصوص التنمية المستدامة  مهمةالتعاون الدولي أدوارًا االستثمار و تلعب وزارة 

العديد من الحقائق التي تجسد  إلىالتنمية المستدامة العالمية  هدافالمراجعة الوطنية أل للوزارة حولن ااألخير 
والتعاون  االستثماروزارة )،((Ministry of International Cooperation, 2016:هذا الصدد فيدور الوزارة 

 ( 2017 ،الدولي

التنمية المستدامة  أهدافولهذا تدعم الدولة المصرية تحقيق  ،التنمية المستدامة قيمة دستورية وتنموية .أ
 MDGs –اإلنمائية لأللفية  هدافكما دعمت سابقًا األ SDGs –العالمية 

التنمية المستدامة  أهدافحيث تتحقق  ،المشاركة الفعالة سبيل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة .ب
 .الوطن فيبمشاركات كافة األطراف ذات الصلة 

استراتيجية التنمية  فيسواء  ،عملية التخطيط وصنع السياسات فيالتنمية المستدامة  أهدافدمج  .ت
 .المستدامة أو خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية

فالعلم والتطوير  ،الدولة ألهمية التطوير التكنولوجي والمعرفي لدعم التنمية المستدامة إدراك .ث
 .هذا المجال فيالتكنولوجي يمثل قاطرة للتنمية المستدامة ويتطلب فتح آفاق للتعاون الخارجي 
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تمثل حيث  ،رأس المال البشرى ودعم القدرات المؤسسية فياالستثمار توفير التمويل الالزم و أهمية  .ج
  .مصر فيأركانًا محورية لدعم التنمية المستدامة 

 .أبرز قيم المرحلة هيفالشراكات والشمول والعدالة والمساواة  ،وال تترك أحد خلفكأهمية التعلم  .ح

  :من أبرزها ،خطوات فعالة من الدولة لدعم التنمية المستدامة .خ

 22هذا الخصوص فقد تم اختيار مصر ضمن  فيو  ،الفعاليات الدولية ذات الصلة فيالمشاركة  -
األمم  فيرفيع المستوى  السياسيالمنتدى مة أمام العالم لعرض تقدم التنمية المستدا فيدولة 

 .HLPF –المتحدة 

وعلى األخص الفعاليات ذات الصلة باألجندة  ،ذات الصلة يةقليمالفعاليات اإل فيالمشاركة  -
وقد تم اختيار مصر ضمن أعضاء اللجنة العشرية للتنمية  ،2063األفريقية للتنمية المستدامة 

 .أفريقيا فيالمستدامة 

تأسيس لجنة وطنية بالوزارة لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية  ،على المستوى الوطني مهمةخطوات  -
 .وتأسيس وحدة للتنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،المستدامة

 .من خالل تنفيذ مشروعات متعددة لدعم التنمية المستدامة ،على المستوى القطاعي مهمةخطوات  -

 يأتيوالتي  ،مصر فيتواجه التنمية المستدامة  التياألضواء على العديد من التحديات ن ايلقى التقرير كما 
  :على رأسها

الدول  في السكانيخمسة أضعاف معدالت النمو  إلىتصل  والتي ،الكبيرة السكانيمعدالت النمو  -
 .العديد من الدول النامية فيوأضعاف تلك المعدالت  ،المتقدمة

 .الحلول االبتكارية للتعامل مع تلك المشكلة فيوالقصور  ،نقص التمويل -

والتي يمكن أن تمثل عوائق جدية )نقص المخططين  ،فجوات تطوير القدرات البشرية والمؤسسية -
  .العام( /القطاع الحكومي فيوالمنفذين 

ضوء تزايد  فيو  ،إليهاالمتسارع السابق اإلشارة  السكانيضوء معدالت النمو  فيخاصة  ،ندرة المياه -
 .الدولة فيوالخدمات  نتاجالطلب على المياه من قطاعات اإل
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 .وأهمية إعادة توجيه االستثمارات لردم تلك التفاوتات ،يةقليمالفجوات والتفاوتات اإل -

الهجرة  ،مثل قضايا تغير المناخ ،الضاغطة على الدولة المصرية يةقليمالمتغيرات العالمية واإل -
 .والالجئين وغيرها

وينعكس ذلك على األخص على الدول  ،فجوات في التنسيق الدولي بخصوص التنمية المستدامة -
 .ومن بينها مصرالنامية 

 :يقليماإلأدوار على المستوى . 2-3-2
ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بأنشطة الجهاز  يقليماإلهناك العديد من األجهزة الفاعلة على المستوى 

( 2ويوضح الملحق رقم ) ،للبيانات يكولوجياإلتطوير النظام  فيللتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي المركز 
تطوير  فيسنعرض لبعض أدوارها  والتي ،من مشاركات الجهاز مع العديد من تلك الجهات واألجهزة اجانب

 :للبيانات لدعم التنمية المستدامة فيما يلىة يكولوجياإلالنظم 

 فريقياأل حصائيةاإلاللجنة و - ACS - حصاءاتالمركز األفريقي لإل :ECA :فريقياأل االقتصاديةاللجنة  .أ
Stat Com: Africa 

بهدف  1958لألمم المتحدة عام  واالجتماعيالمجلس االقتصادي  من جانب فريقياأل االقتصاديةتأسست اللجنة 
تركز على  هيو  ،دولة 54ويبلغ عددها  األعضاءبين الدول األفريقية  واالجتماعية االقتصاديةنشر التنمية 

  .(حصاءات)اإل مجاالت متعددة من بينها

 African Centre for حصاءاتأنشطة المركز األفريقي لإل فريقياأل االقتصاديةوتدعم اللجنة 

Statistics: ACS كما تدعم أنشطة  ،2006تأسس المركز عام حيث  ،بصفته أحد الجهات التابعة لها
في  حصائيةاإلبوصفها الجهة المعنية بتنمية القدرات  Stat Com Africa -فريقياأل حصائيةاإلاللجنة 
  .2008ودشنت رسميًا عام  2007تأسست عام  والتي أفريقيا

 :حصاءاتللمركز األفريقي لإل حصائيةاإلاألنشطة ومن أبرز 

 أفريقيا في حصاءاتتطوير وتحسين اإل. 

  أفريقيا في حصائيةاإلنشر وتنسيق األنشطة. 
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 التسجيل المدني  إحصاءات ،السكان واإلسكان ،الحسابات القومية ،االقتصادية حصاءاتإعداد اإل
 .على المستوى األفريقي ،الجغرافية حصاءاتواإل ،الحيوية حصاءاتواإل

  األفريقيتحسين مسوح األسر المعيشية على المستوى. 

  والدول األفريقية ،االقتصاديةاإلحصائي للجنة  الفنيتقديم الدعم. 

وأجهزة اإلحصاء األفريقية المختلفة اهتمامًا خاصًا لدعم تنفيذ  فريقياأل االقتصاديةحيث تعطى اللجنة و 
المركز  فإن ،2030وأجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ،2063االستراتيجية األفريقية للتنمية المستدامة 

ومن أبرز تلك  ،لدعم التنمية المستدامة حصائيةاإل االلتزاماتأصبح مناطا به العديد من  حصاءاتاألفريقي لإل
 (www.uneca.org - فريقياأل االقتصادية)اللجنة  :االلتزامات

  أجندة األمم  أهدافالدول األفريقية المختلفة تجاه تنفيذ  في حصائيةاإلمراجعة وتقييم الجهود واألنشطة
 .SDGs –المتحدة للتنمية المستدامة 

  لألمم  حصائيةاإليًا وعالميًا بالتعاون مع اللجنة إقليمتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات
 .يقليماإلوالتعاون اإلحصائي  ،المتحدة

 هذا الخصوص فيوتحسين بناء وتطوير القدرات  ،التركيز على إدارة البيانات. 

  بعض المجاالت مثل القطاع  فيخاصة  حصائيةاإلتطوير المؤشرات  :أخرى مثل إحصائيةاهتمامات
 .أفريقيا فيوالحسابات القومية  ،النوع إحصاءات ،الرسميغير 

كوت ديفوار  فيمؤتمرًا إحصائيًا خاصًا لهذا الغرض  فريقياأل االقتصاديةقد عقدت اللجنة ف ،ذات السياق فيو 
العالمية  واالستراتيجيةلدعم االستراتيجية األفريقية  أفريقيا في االقتصادية حصاءاتتعزيز اإلبهدف  2016عام 

 (www.uneca.org - فريقياأل االقتصادية)اللجنة  :وقد ركز المؤتمر على ،للتنمية المستدامة

 وعالميًا. أفريقياً لدعم التنمية المستدامة  أفريقيا في االقتصادية حصاءاتقضايا جمع وتحليل ونشر اإل 

 وتطوير استراتيجيات جمع وتحليل البيانات لدعم  ،والبيانات حصاءاتتحديات زيادة الطلب على اإل
 .أفريقيا فيالتنمية المستدامة 

العربية ضمن هيئات جامعة  االقتصاديةمجلس الوحدة  إطار فيوقد تأسس  :اتحاد اإلحصائيين العرب .ب
 :إلىوهو يهدف  ،الدول العربية

http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/
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 .من خالل العمل اإلحصائي العربي االقتصاديدعم التكامل  -

 .بين أعضاء االتحاد حصائيةاإلتنمية وتطوير الروابط واألنشطة  -

 .األعضاءبين الدول  حصائيةاإلتقديم الدعم اإلحصائي وبناء القدرات  -

  .العربية حصائيةاإلتنمية الكوادر البشرية  -

 :الدوليأدوار على المستوى . 2-3-3
 UN Statistical Commission:(www.unstats.un.org) –لألمم المتحدة  حصائيةاإلأ. اللجنة 

 حصائيةاإللألجهزة  احيث تعتبر تجمع العالمي اإلحصائيوتعتبر قمة النظام  1974تأسست عام  ،التأسيس -
 .(UNSD -باألمم المتحدة  حصاءاتتشرف على )قسم اإل هيو  ،الوطنية عبر العالم

العالمية والوطنية من خالل تطوير المعايير واألساليب  حصائيةاإلتطوير األنشطة  ،الرئيسة هدافاأل -
 .والمفاهيم وبناء القدرات

 :2017- 2010الرئيسة  االهتماممجاالت  -

 واالجتماعيةالسكانية  حصاءاتاإل. 

 االقتصادية حصاءاتاإل. 

  حصائيةاإلالحوكمة  ،الرسمية حصاءاتاإل في الضخمةالبيانات  :مهمةأخرى  إحصائيةمجاالت ،
  .وغيرها ،يقليماإل اإلحصائيالتكامل  ،تغير المناخ إحصاءات ،حصائيةاإلبناء القدرات 

 حصائيةاإلالعديد من األنشطة  فيتساهم اللجنة  ،SDGsمية للتنمية المستدامة عالالعالقة مع األجندة ال -
  :المبادرات ذات الصلة ومن أبرزها وأحدثها إطالقو 

  دولة  100بحضور ممثلين لعدد  ،2017كيب تاون  – للبيانات األولعقد منتدى األمم المتحدة
الوطنية  حصائيةاإلوقد ركز المنتدى على تطوير األنظمة  .والذى تمخض عن خطة عالمية للبيانات

 .2030التنمية المستدامة العالمية  أهدافوإعداد ونشر بيانات التنمية المستدامة لضمان تحقيق 

  وقد  ،التنمية المستدامة أهدافوربطها ب الرسمية حصاءاتألغراض اإل الضخمةاستخدام البيانات
توفير  فيوركزت المناقشات على دور البيانات الكبيرة  ،2017مارس  – 48دورتها  فيناقشتها اللجنة 
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المؤشرات التفصيلية على مستوى أكبر وأدق من التفاصيل لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتوفير 
 ( 2017 ،)األمم المتحدة .منصة عالمية لهذا الغرض

 :PARIS21 –ن يوالعشر  الحاديالقرن  فيالتنمية  أجلمن  حصاءاتاإل فيب. الشراكة 

منظمة  ،المفوضية األوروبية ،من خالل جهود مشتركة بين األمم المتحدة 1999تأسست عام  ،التأسيس -
تضم شبكة عالمية من  هيو  .الدوليوالبنك  الدوليصندوق النقد  ،OECD –والتنمية  االقتصاديالتعاون 

 .وصناع السياسات ذوى الصلة عبر العالم ،المحللين ،اإلحصائيين

الدول النامية من خالل تكامل  فيتتبنى الشراكة رؤية لتخفيف الفقر وتحسين الحوكمة  ،الرئيسة هدافاأل -
 حصاءاتعملية اتخاذ القرار )جعل حياة البشر أفضل من خالل اإل فيوالبيانات وإدماجها  حصاءاتاإل

 .الدول النامية( فيخاصة 

 (www.paris21.org) :ويتلخص أبرزها فيما يلى ،الرئيسة االهتماممجاالت  -

  البيانات وصناع السياسات العامة مستخدميتنسيق الجهود بين. 

  التوقيت المناسب فيو  ،بيانات أكثر دقة إنتاجالعمل على. 

  الوطنية  االستراتيجياتتصميم وتنفيذ وتقييم  فيلمساعدة الدول المختلفة  والمعرفي الفنيتقديم الدعم
 .NSSs –الوطنية  حصائيةاإلوالنظم  NSDSs - حصاءاتلتطوير اإل

 :2020-2016وفق استراتيجية الشراكة  الرئيسة االهتماممجاالت  -

  اإلحصائيالمجال  في االبتكارتبادل المعرفة وحاضنات.  

  حصائيةاإلتلبية احتياجات الدول النامية لبناء القدرات. 

  دول العالم فياالحتياجات من البيانات  نتاجإل إضافيوتوفير تمويل  ،الفنيالدعم  وإتاحةتوفير. 

  اإلحصائيوالتركيز على الوعى  االهتمامتوجيه مزيد من.  

فإن الشراكة تواصل  2020حتى  استراتيجيتهاوفق  ،SDGsمية للتنمية المستدامة عالالعالقة مع األجندة ال -
 (www.paris21.org) :مجاالت فيجهودها 
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  من ثورة البيانات واألجندة العالمية للتنمية المستدامة  لالستفادةدعم فرص الدول النامية– SDGs  من
 .الوطنية حصائيةاإلخالل تطوير النظم 

  التنمية  أهدافواألنشطة المرتبطة بأجندة و  ،بوجه عام حصائيةاإللألنشطة  الفنيتوفير التمويل والدعم
 .الدول النامية فيعلى وجه الخصوص  SDGs -المستدامة 
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 ،من المقابالت الشخصية العديد إجراءو  ،ضوء مراجعة العديد من المصادر ذات الصلة فيو  ،سبق ضوء ما في
ثورة  إطار فيوشراكات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء محليًا وخارجيًا  إسهاماتضوء مراجعة  فيو 

  :الخبرات التالية إلىيمكن الخلوص  ،ة لدعم التنمية المستدامةيكولوجياإلالبيانات وتطوير نظمها 

وهو األمر الذى انعكس  ،الوطنيانعكاسات مباشرة لثورة البيانات على مصر والنظام اإلحصائي  -
بشكل فعال على أنشطة وشراكات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لتطويع الخبرات الخارجية 

 .مصر فيوتطوير النظم والتطبيقات لدعم متخذ القرار واستراتيجية التنمية المستدامة 

 ،الوطنية للبيانات على مصر والنظام اإلحصائي يكولوجياإلالنظم  فيانعكاسات مباشرة للتطور  -
البيانات اإلدارية والحوسبة  ،حيث تم تطوير مشروعات وآليات ومبادرات لتطبيق البيانات الكبيرة

 .من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حصائيةاإلبعض األنشطة  فيالسحابية 

وهو األمر الذى يماثل  ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإلالرسمية تمثل جوهر النظام  حصاءاتنظم اإل -
ومن األهمية بمكان تطوير تلك النظم لتلبية الطلب المتصاعد  ،دول العالم المتقدمة والنامية فينظيره 

  .مصر فيكافة المجاالت ولكافة الفئات  فيعلى البيانات الجيدة والموثوقة 

تطويرات  هيو  ،ظل ثورة البيانات في الوطنيالنظام اإلحصائي  فيتطويرات شاملة  إلىالحاجة  -
وطنية شاملة على غرار الدول  إحصائيةاستراتيجية  إطار فيوتكنولوجية  ،تنظيمية ،مؤسسية ،تشريعية

 .المتقدمة والناهضة والنامية

ات ذات الصلة صدار والتي تتراوح بين اإل ،الوطنيات ومخرجات النظام اإلحصائي إصدار تعدد أنشطة و  -
كما تتنوع بين  ،وغيرها ،الدورية حصائيةاإلالكتب  ،التعدادات العامة ،األدلة والتصانيف ،بالتعدادات

 .ات لجهات أخرى بمراجعة وتدقيق من الجهازإصدار ات للجهاز و إصدار 

ت االتصاالومن بينها وزارة  ،المشتركة بين الجهاز والجهات المحلية حصائيةاإلأهمية المشروعات  -
المرحلة المقبلة لدعم  فيتوسيع تلك المشروعات  إلىوالحاجة  ،المعلومات ووزارة السياحةوتكنولوجيا 

 .الدولة فينظم وتطبيقات البيانات اإلدارية بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى 

مباشرة  إحصائية إسهاماتحيث يقدم الجهاز  ،على مستوى المحافظات المصرية مهمنشاط إحصائي  -
دليل الوحدات  ،المسح الشامل لخصائص الريف المصري  :ذات عالقة بالمحافظات المصرية مثل
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المركزية لإلحصاء على مستوى المحافظات لتقارير السكان واألنشطة  اإلدارات إصدارودعم  ،اإلدارية
  .السكانية على مستوى كل محافظة مصرية سنويا

التغطية  فيخاصة  ،الدعم اإلحصائي الستراتيجية التنمية المستدامة فيدور محوري للجهاز المركزي  -
فرق العمل لمتابعة  فيوالمشاركة  ،للمؤشرات من خالل وحدة التنمية المستدامة بالجهاز حصائيةاإل

والتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط ووزارة االستثمار والتعاون الدولي فيما  ،تنفيذ االستراتيجية
  .التنمية المستدامة استراتيجيةص يخ

وذلك من خالل  ،حصائيةاإلأهمية المشاركة والتعلم اإلحصائي بالتعرف على أفضل الممارسات  -
 /يقليمعلى المستوى اإل حصائيةاإلالعديد من الفعاليات  فيللجهاز  حصائيةاإلمشاركة الكوادر 

المناسبة لدعم النظام  حصائيةاإلجلب وتطبيق الخبرات  فيوعلى المستوى الدولي بما يساهم  ،والعربي
 .للبيانات الوطني يكولوجياإل

حيث توفر تلك األجهزة والمبادرات فرصا  ،يةقليمالعالمية واإل حصائيةاإللألجهزة والمبادرات  مهمدور  -
لألمم  حصائيةاإلاللجنة  :ويأتي على رأس تلك األجهزة ،الوطنيلجهاز اإلحصاء  ي والمهار  الفنيللدعم 
واتحاد  ،فريقياأل حصائيةاإلواللجنة  ،21باريس  –التنمية  أجلمن  حصاءاتاإل فيالشراكة  ،المتحدة

  .وغيرها ،اإلحصائيين العرب
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 الفصل الثالث 
  مصر فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  فيدور مجتمعات البيانات الجديدة 

كما أشارت مقدمة التقرير فإن الزخم العالمي لثورة البيانات والبيانات الكبيرة قد سلط األضواء بقوة على مجتمعات 
بيانات وسائط وشبكات التواصل  :كافة دول العالم وعلى األخص فيجديدة ومتجددة أو صاعدة للبيانات 

البيانات والسجالت  ،بيانات األقمار االصطناعية )الصور الساتلية( ،لةو سجالت الهواتف المحم ،االجتماعي
  .وغيرها ،بيانات المستشعرات ،ت الماليةبيانات المعامال ،بيانات الجغرافيا المكانية ،اإلدارية

حيث اتسع نطاق مجتمعات البيانات الجديدة وأصبحت حاضرة  ،ولم تكن مصر بعيدة عن هذا المشهد العالمي
وسوف يعرض الفصل الحالي لبعض جوانب هذا  .للبيانات الوطني يكولوجياإلالنظام  فيأخرى بصورة أو 

 .مصر مع التركيز على شبكات التواصل االجتماعي فيالحضور لمجتمعات البيانات الجديدة 

 مصر فيحول مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة  إجماليةنظرة . 3-1
فإن أدوار  ،األولالفصل  فيوالذى عرضنا لبعض جوانبه  ،المشهد العالمي للبيانات فيكما هو الحاصل 

 ،الرسمي الوطنيبخالف أدوار الجهاز اإلحصائي  ،مصر فيمجتمعات البيانات الجديدة والمتجددة والصاعدة 
 ،حمولةسجالت الهواتف الم ،مواقع التواصل االجتماعي :ومن أبرزهم ،ن متعددينيعلأدوار فا فيتتمثل 

 .وغيرها ،والعام والصور الساتلية القطاع الحكومي ،المجتمع المدني والقطاع الخاص

، مصر فيجديدة والمتجددة والصاعدة نظرة كلية على مجتمعات البيانات ال (1-3)رقم  التاليويلقى الجدول 
 :المهمةبعض المالمح  التاليويوضح الجدول  .بنود تالية فيعلى أن يتم تناول بعضها تفصيال 

وهو األمر المتصل بفتوة الهيكل  ،تصاعد أهمية شبكات التواصل االجتماعي خاصة بين الشباب -
كما تمثل  ،%(34.2ثلث السكان ) حواليسنة  15السكاني المصري حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 

 . 2017% من إجمالي السكان وفق نتائج تعداد 26.8 حوالي 29-15الفئة العمرية 

بالتعاون مع القطاع الخاص وأجهزة  ،دعم التنمية المستدامة فيدور تنموي أكبر للمجتمع المدني  -
  .2017ضوء التشريع الجديد للجمعيات األهلية الصادر عام  فيالدولة المعنية خاصة 
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مصر  فيخاصة لدعم التخطيط المكاني الفعال  ،اتلىلبيانات التصوير الس مهمةو جديدة أدوار تنموية  -
 تطوير إلى ضافةباإل ،مناطق الدولة المترامية من جهة أخرى  فيواكتشاف الثروات المصرية  ،من جهة

  .مشروعات الترقيم المكاني فنيا لدعم خطط التنمية واتخاذ القرار

 مصر" فيأبرز مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة " (1-3)جدول رقم 

 مالحظات بيان وتوصيف عام  مجتمعات البيانات
 حواليو  ،مليون حساب 7.6مصر  فيبوك تتجاوز حسابات الفيس  - شبكات التواصل االجتماعي

  .ان-مليون حساب على لينكد 2.2
 

شركات  3مليون خط من خالل  99.50يبلغ عدد المشتركين   - سجالت الهواتف المحمولة
 .2017للهاتف المحمول حتى أغسطس 

 في طلقت الشركة الرابعةأ -
  2017سبتمبر عام 

 فيمجال العمل المدني  فييتجاوز عدد المنظمات األهلية العاملة   - منظمات المجتمع المدني
  .2017عام  فيمنظمة  48.000مصر 

صدر تشريع جديد ينظم  -
  2017عملها عام 

تزاول نشاطا  التيعدد منشآت القطاع الخاص العادي واالستثماري  - شركات القطاع الخاص
  (2017) تعداد  .مليون منشأه 5.8 حوالياقتصاديا 

)وفق اتحاد  .منشآه 54.000 حواليعدد المنشآت الصناعية الخاصة  -
  .الصناعات المصرية(

نمط  هي% من المنشآت  70 -
الدكان وفق بيانات التعداد 

  2017لعام 

لسنة  203القانون رقم  إطار فيشركة  21عدد الشركات القابضة  - العام األعمالشركات قطاع 
 126العام يتبعها  األعمالشركات تتبع وزارة قطاع  8منها  ،1991

 شركة تابعة.
  .أـخرى  شركة قابضة نوعية أخرى تتبع وزارات 13هناك  -
الشركة  :1981لسنة  159القانون  إطار فين ان أخرياهناك شركت -

% ملكية 80والشركة المصرية لالتصاالت ) ،القابضة للكهرباء
  .تاالتصاالو عامة( تتبعان وزارتي الكهرباء 

يكتسب هذا القطاع أهمية  -
ضوء ضخامة حجم  فيكبيرة 

بما  االقتصاديةوقيمة أصوله 
تطلب تخصيص وزارة خاصة 

  .إلدارته

مليون فرد عام  5 حوالييبلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي  - القطاع الحكومي 
 .اإلدارة المحلية في% منهم 56 حوالييتركز  ،2016-2017

 .)وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(

أهمية بالغة للقطاع الحكومي  -
 ،البيانات اإلداريةفيما يخص 

 .والبيانات المفتوحة
البيانات الساتلية والتصوير 

 الجوى 
  .الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء -
  .الهيئة المصرية العامة للمساحة -
  .مجال التصوير الجوى والساتلى فينشاط القطاع الخاص  -

مشروعات متعددة لدعم   -
 فيي قليمالتخطيط الكلى واإل

  .مصر
 .قائمة المراجع –مصادر متنوعة ومواقع إليكترونية للجهات المعنية  :المصدر
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خاصة وأن االستثمارات الخاصة  ،الوطنياالقتصاد  فيتنامى أدوار شركات القطاع الخاص المصري  -
 خطط التنمية السنوية.  فيتمثل أكثر من نصف االستثمارات الكلية 

ضوء تعدد وتنوع قواعد ومجتمعات البيانات الفرعية  فيتتصاعد أهميته و ،والعام /القطاع الحكومي -
معايير جديدة للحوكمة والمساءلة  إلىداخل هذا القطاع كما سيعرض هذا الفصل من جهة، والحاجة 

خدمات وجودة  ،القطاع الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين فيوالشفافية 
  .ستثمار من جهة أخرى واال األعمالقطاعات 

 مصر فيتعدد وتنوع مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة والتقليدية على السواء  فيوتظل القضية الحاكمة 
 :وأبرزها ،المرجوة هداف( بين مجتمعات وقواعد البيانات لتحقيق األNetworking -قضية )التشبيك هي

ومعلومات  بياناتبناء خطط التنمية وفق  فيدعم المخطط ومتخذ القرار وصناع السياسات العامة  -
 .الوقت المناسب في عليهاموثوقة يمكن الحصول 

 فيترابط وتكامل مجتمعات وقواعد البيانات الجديدة والصاعدة مع قواعد ومجتمعات البيانات التقليدية  -
  .الدولة فيسد فجوات البيانات والمعلومات  فيبما يساهم  الوطنيالنظام اإلحصائي  إطار

لبناء  ،بتوجيهات من رئاسة الدولة ،مصر تتبنى مبادرة طموحة فيهذا السياق فإن )هيئة الرقابة اإلدارية(  في
 ،لمنظومة المعلومات المتكاملة( القومي)المشروع  إطار فيليه عبر الوطن إوتفعيل ودعم هذا التشبيك المشار 

 (2017 ،ورية)رئاسة الجمه :وهو المشروع الذى يتضمن األبعاد التالية

ضعف البنية التحتية  :تواجه بناء الدولة المصرية الحديثة وأبرزها مهمةيتصدى المشروع لتحديات  -
  .التخطيط التكاملي والتراكمي فيوالقصور  ،ضعف الذاكرة المؤسسية ،المعلوماتية

والتركيز  ،تحسين جودة تخصيص الموارد الوطنية فيتساهم منظومة المعلومات المتكاملة المترابطة  -
  .على المناطق والفئات األكثر استحقاقا

 ،محور التنمية البشرية ،المحور اإلداري  :منظومة المعلومات المتكاملة فيمن أبرز محاور العمل  -
 .والتكنولوجيا ومحور التخطيط الكلى والتراكمي التعليممحور  ،االقتصاديةمحور التنمية 

لمشروع بناء منظومة المعلومات المتكاملة خاصة  أساسيا منطلقا( القوميتمثل )منظومة بيانات الرقم  -
  .تضم بيانات موثوقة ودقيقة لعشرات الماليين من المواطنين القوميوأن منظومة الرقم 
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مصر خاصة  فييعتمد المشروع على التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات  -
  .ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالاإلداري ووزارة  حصالوزارة التخطيط والمتابعة واإل

ضبط وتنظيم االستفادة من مجتمعات  فيا مهمتلعب األطر التشريعية ذات الصلة دورا  ،ذلك إلى ضافةباإل
  :وذلك على مستويين ،مصر فيالبيانات التقليدية والجديدة على السواء 

المتقادم الخاص  الوطنيومن أبرزها التشريع اإلحصائي  ،تطوير التشريعات القائمة :األولالمستوى  -
 .وغيرها ،وتشريعات حماية الملكية الفكرية ،باإلحصاء والتعداد

 فياستحداث تشريعات جديدة ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بمجتمعات البيانات  :المستوى الثاني -
وقوانين خاصة بتنظيم التعامل مع وتداول البيانات الضخمة  ،قانون حرية تداول المعلومات :الدولة مثل

   .وغيرها ،والمفتوحة والبيانات اإلدارية

 مصر فيمجتمعات البيانات على شبكات التواصل االجتماعي . 3-2
خالل العقد الماضي تزايد توسع وتأثير شبكات التواصل االجتماعي وذلك على كافة األصعدة العالمية والعربية 

أن عدد مستخدمي الشبكات  إلى( Statista)موقع  حصائيةاإلهذا الخصوص يشير موقع البوابة  فيو  ،والمحلية
 إلىومن المتوقع أن يصل هذا العدد  2017عام  في مليار مستخدم حول العالم 2.46 إلىاالجتماعية وصل 

( يعتبر أشهر تلك المواقع حيث كما يوضح الموقع أيضًا أن موقع )فيسبوك. 2021مليار مستخدم عام  3.02
 . 2017مليار مستخدم خالل الربع الثالث من  2.072 إلىوصل عدد مستخدميه 

 :مصر فينعرض فيما يلى لبعض جوانب وتطور استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

مصر والمنطقة  فيويتصدر قائمة أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما  :Facebook -فيسبوك   .أ
وفقا لنتائج ) 2017في عام  امليون 156فقد وصل عدد المستخدمين في المنطقة العربية ألكثر من  ،العربية

 41ويزيد هذا الرقم بحوالي  .(سلسلة تقارير وسائل التواصل االجتماعي العربي من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
مليون مستخدم بنسبة زيادة  115 إلىويصل  2016بداية عام  فيمليون مستخدم مقارنة بعدد المستخدمين 

النمو المتزايد  (1-3)رقم  التالي%(. ويوضح الشكل 35.65بين العامين تزيد عن الثلث وتقدر بحوالي )
 عامًا بعد عام.  العربيالوطن  فيأعداد مستخدمي فيسبوك  فيوالمستمر 
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فقد تباينت معدالت نمو فيسبوك بين األقطار العربية المختلفة خالل تلك الفترة متأثرة  ،وعلى المستوى القطري 
بعد أحداث ثورة يناير على سبيل المثال  ،بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة داخل كل قطر منها

تخدام اس في مصر، فقد سجلت زيادات ملحوظة في معدالت نمو مستخدمي فيسبوك نتيجة توسع 2011
 .المواطنين والحكومة على حد سواء

 "2017-2010المنطقة العربية بين  فيأعداد مستخدمي فيسبوك  تطور" (1-3)شكل رقم 

 

Source: F. Salem (2017). Social Media and the Internet of Things - Towards Data-Driven Policymaking in the 

Arab World: Potential, Limits and Concerns. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, Dubai..  
 5حدود  فيمن المصريين كان  2011أن عدد المستخدمين عام  (2-3)رقم  التاليويوضح الشكل 
كما يوضح  2012عام  فيمليون مستخدم  10 نحو إلىوقد تضاعف هذا الرقم ليصل  ،مليون مستخدم

دول عربية ألعداد  10مصر مقارنة بأعلى  فيالذى يعرض لتطور أعداد مستخدمي فيسبوك  التاليالشكل 
 .مستخدمي الفيسبوك
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 "2017-2011"تطور أعداد مستخدمي فيسبوك في مصر وبعض البلدان العربية  (2-3) شكل رقم

 
Source: Ibid. 

فيالحظ أن متوسط عدد  ،مصر والدول العربية في( Facebook Accountsأما بالنسبة لعدد الحسابات )
دول من  7حين أن  في ،2017مليون حساب عام  6.7 حوالي إلىحسابات فسيبوك لكل بلد عربي يصل 

وهذه الدول هي: مصر والسعودية والجزائر  ،دولة عربية يتجاوز عدد حسابات فيسبوك هذا الرقم 22بين 
وبفارق كبير عن باقي الدول  ،فإن مصر تتصدر ،ذلك إلى ضافةوسوريا. باإل اإلماراتوالعراق والمغرب و 

مليون حساب للمملكة  18مليون حساب مقابل  34.5 حواليأعداد مستخدمي فيسبوك، حيث تمتلك  ،العربية
 هيو  ،دوله عربية مجتمعة 16 فيكما أن عدد الحسابات المصرية يتجاوز نظيراتها  ،العربية السعودية كمثال

 .اإلماراتو  ،المغرب ،العراق ،السعودية :تشمل كل الدول العربية فيما عدا

ن إ% )وبمعنى آخر ف34 حوالي إلىالدول العربية  فييصل متوسط أو نسبة انتشار فيسبوك  ،من جهة أخرى 
% 90ويتجاوز المتوسط  ،ه حساب على فيسبوك(يلدالمنطقة العربية  فيمن كل ثالثة أشخاص  اواحد اشخص

دول أخرى  في% 50كما يتجاوز  ،%(94العربية المتحدة ) اإلمارات%( ودولة 95دول مثل قطر )البعض  في
المرتبة الرابعة عشر من حيث نسبة  فيوتأتى مصر  .والسعودية ولبنان وتونس األردنالبحرين والكويت و  :مثل

الدول العربية ومن بينها  فيمعدالت انتشار فيسبوك  التاليويوضح الشكل  .%37انتشار الفيسبوك بمعدل 
 .مصر
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 مصر والدول العربية" فينسبة انتشار مستخدمي فيسبوك " (3-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid. 

% 11.5المنطقة العربية زاد بنسبة  فينالحظ أن معدل انتشار فيسبوك  ،بوكنمو انتشار فيس إلىوبالنظر 
العربية  اإلماراتقطر و  مع معدالت زيادة أكبر شهدتها كل من ،2017ويناير  2014خالل الفترة بين يونيو 

المركز  فيحين جاءت مصر  في ،2017-2014% بين عامي 20 إلىالمتحدة والجزائر وليبيا وصلت 
  .التاليكما يوضح الشكل  ،%13.5 إلىالعاشر بنسبة زيادة بين نفس العامين تصل 

- 2014مصر والمنطقة العربية  فينسبة مستخدمي فيسبوك  فيمعدل التغير " (4-3)شكل رقم 
2017" 

 
Source: Ibid 
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مليون حساب جديد خالل الفترة  14أكثر من  إضافة، أن مصر قد شهدت (5-3)رقم  التاليويوضح الشكل 
 تتم التي. وهذا العدد من الحسابات الجديدة هو أكثر من عدد الحسابات 2017ويناير  2014ما بين يونيو 

 المغرب(.  –السعودية  –العراق  –مجتمعة )كل الدول العربية فيما عدا، الجزائر  دول عربية 16 فيضافتها إ

 "2017- 2014 :بوك في مصر والدول العربيةأعداد مستخدمي فيس فيالتغير ( "5-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 

المنطقة العربية،  في٪ من مستخدمي فيسبوك 23 حوالي، استحوذت مصر على 2017واعتبارا من مطلع عام 
 .٪ على مدار الخمس سنوات الماضية25وقد انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف من 

 حواليأن  إلى، فتجدر اإلشارة العربيمصر والوطن  فيأما بالنسبة للخصائص العمرية لمستخدمي فيسبوك 
عام( وتشهد هذه النسبة انخفاضا  30أقل من من الشباب ) العربيالوطن  في% من مستخدمي فيسبوك 64.3

. وعلى 2012% عام 70و 2014% عام 67 حواليدة، فقد كانت مستمرا نتيجة دخول فئات عمرية جدي
 ،وبالنسبة لمصر .الرغم من أن معظم المستخدمين من الشباب إال أن التوازن العمرى لمستخدمي فيسبوك قادم

 إلىحيث أن معظم مستخدمي فيسبوك من الشباب بنسبة تصل  ،ال تختلف كثيرا عن مثيلتها العربية هافإن
بحوالي  2011وقد انخفضت هذه النسبة عن عام  ،نسبة أكبر بقليل عن متوسط الدول العربية هيو  ،65.8%
حيث تصل  ،مصر فيالمستخدمين  في%. كما يالحظ زيادة نسبة الذكور عن اإلناث 75% حيث كانت 9.2

 .%64كانت  التي 2011تقترب من تلك النسبة عام  هي% و 65.8 إلىنسبتهم 
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المنطقة العربية، ويستخدم  فياللغة الرئيسية لمستخدمي فيسبوك  هيأن اللغة العربية  إلى ،كما تجدر اإلشارة
مستخدمي اللغة دولة من حيث نسبة أكبر وتعتبر مصر ثاني  ،% من المصريين اللغة العربية على فيسبوك94

 العربية.

قات يعلعبارة عن موقع شبكات اجتماعية مصغر يسمح لمستخدميه بإرسال وقراءة ت وهو :Twitter –تويتر  .ب
 تتم 2017يوليو  فيو  ،(tweetsتغريدات ) اسمقات تعرف بيعل( وهذه التارمز  - احرف 140ال تتجاوز )

عدا اليابان وكوريا والصين. ويمكن للمستخدمين ( لكل الدول فيما تحرف 280) إلىمضاعفة حجم الرسائل 
  .يمكن لغير المسجلين قراءتها فقط االمسجلين نشر التغريدات، كم

مليون  10.8، قدرت أعدد المستخدمين النشطين شهريا في المنطقة العربية بحوالي 2017أوائل عام  فيو 
. ويتوقع نمو در عن كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية(تص التيوفقا لتقارير وسائل التواصل االجتماعي العربي مستخدم )

مارس  في، بما يقارب ضعف المستخدمين النشطين 2017مليون مستخدم في مارس  11.1هذا الرقم ليتعدى 
 مليون حساب. 16.3وتقدر إجمالي الحسابات على تويتر في المنطقة العربية بعدد  .2014

مليون تغريدة يوميا قبل  17.2مليون تغريدة يوميا، مقابل  27.4 حوالين العرب و وبشكل يومي، يكتب المواطن
% للسعوديين 32مع العلم أن أكثر من نصف هذه التغريدات يكتبها مغردون سعوديون ومصريون بنسبة  ،عامين

 % للمصريين18و

 العربيالوطن  فيتطور أعداد مستخدمي موقع تويتر للتواصل االجتماعي  (6-3)رقم  التاليويوضح الشكل 
 .2017-2012الفترة بين عامي  في

 المنطقة العربية" فيتويتر النشطين  مستخدمي"إجمالي أعداد  (6-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 
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أن حوالي  إلى المنطقة العربية من حيث النوع، تشير اإلحصائيات فيأما بالنسبة لخصائص مستخدمي توتير 
مصر  في%( من اإلناث، وهو أقل من المتوسط العالمي. و 32.4المنطقة العربية ) فيثلث مستخدمي تويتر 

 % من المستخدمين.29 حوالي إلىاإلناث  من تصل نسبة المستخدمين

 حواليحيث انضم  2014تمتلك ثاني أكبر عدد من المستخدمين الجدد منذ عام فإن مصر  ،ذلك إلى ضافةباإل
  توتير. إلىألف مستخدم مصري جديد  590

 توزيع مستخدمي توتير النشطين في مصر والدول العربية"" (7-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid. 

سكان  % من إجمالي1.8 حواليذين يستخدمون توتير أن نسبة المصريين ال (8-3)رقم  التاليويوضح الشكل 
بنسبة  األولالمركز  فيوبذلك تحتل مصر المرتبة الحادية عشر بين الدول العربية، وتأتى البحرين  .مصر
لمستخدمي وبشكل عام، تتمتع دول الخليج بأعلى معدالت انتشار  .المرتبة األخيرة في% وتأتى الصومال 12.9

 .التاليلشكل ى كما يوضح ااألولاكز الخمسة تويتر النشطين في المنطقة العربية، حيث تحتل دول الخليج المر 
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 مصر والدول العربية" فينسبة انتشار مستخدمي توتير "( 8-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 

حيث يمكن تقسيم الدول العربية حسب  ،بعض األضواء على الحقائق السابقة (2-3)رقم  التاليويلقى الجدول 
  :ثالث مجموعات منفصلة إلىالتغريدات اليومية 

 مصر(  ا)من بينه .دول 6يوميًا وعددهم  تغريدةدول تكتب أكثر من مليون  -

 .ةدول 12يوميًا وعددهم  تغريدة مليون  إلىألف  100دول تكتب من  -

 .دول 4يوميًا وعددهم تغريدة ألف  100دول تكتب أقل من  -

الكويت  مغردومن حيث متوسط التغريدات يوميا، حيث يكتب  وتعتبر الكويت أكثر مستخدمي تويتر نشاطاً  
حين تحتل مصر المركز السادس  في ،تغريده يوميا، بفارق كبير نسبيا عن باقي الدول العربية 4.2 حوالي

 .تغريده يوميا 2.9 حواليحيث يكتب المغردون المصريون 

 %16% من التغريدات بالعربية مقابل 72حيث تكتب  ،ويستخدم المغردون اللغة العربية بشكل أساسي
 هي% بلغات اخرى. وتهيمن العربية على التغريدات في المملكة السعودية والكويت ومصر، و 12باإلنجليزية و

  .ى المنتجة للتغريدات عربيااألولالدول 
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 مصر وبعض الدول العربية" فيبيان بعدد التغريدات "( 2-3)جدول رقم 

 الدول عدد الدول التغريداتعدد 

 6 أكثر من مليون 
 اإلمارات –الكويت  –الجزائر  –مصر  –السعودية 

 فلسطين –
 باقي الدول العربية 12 مليون  -ألف  100

 جزر القمر –جيبوتي  –الصومال  –موريتانيا  4 الف 100أقل من 
 .F. Salem (2017). op. cit مركب من :المصدر 

حيث أن ما ال يقل عن أربعة من أصل خمسة من  ،المحمولة على وسائط التغريدات كما تهيمن الهواتف
 فيوقد وصلت هذه النسبة  ،مستخدمي تويتر النشطين في المنطقة العربية يغردون باستخدام جهاز محمول

  %.74.8 حوالي إلىمصر 

، 2003في مايو  يعلوبدأ التشغيل الف ،2002تأسس الموقع في ديسمبر عام  :Linked-Inإن -لينكد - ت 
، وصل عدد 2017بداية عام  فيلغة عالمية. و  24 ويتوفر بعدد ،األساس كشبكة تواصل مهنية فييستخدم 

وفقا لسلسلة تقارير وسائل التواصل مليون مستخدم ) 16.6المنطقة العربية لحوالي  فيإن -مستخدمي موقع لينكد
% مقارنة 22 حوالي إلىوبمعدل نمو يصل  تصدر عن كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية(، التياالجتماعي العربي 
 فيكل بلدان المنطقة العربية حيث وصل معدل انتشاره  فيوذلك بسبب انتشار الموقع  ،بالعام السابق له
 %.6.8 إلىالمنطقة العربية 

 المنطقة العربية" فين إ-تطور أعداد مستخدمي لينكد"( 9-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 
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 حوالي إلىحيث وصل هذا العدد  ،إن-وتحتل مصر المركز الثالث من حيث عدد المستخدمين على موقع لينكد
بينما تحتل  ،مستخدم 3,010,000الصدارة عربيا بحوالي  في اإلماراتوتأتى دولة  ،مستخدم 2,242,000

  .مستخدم 2,510,000السعودية المركز الثاني برصيد 

 إن في مصر والدول العربية" -لينكد بيان مقارن ألعداد مستخدمي موقع"( 10-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid.  

يوضح أن مصر تحتل المركز الرابع عشر من حيث نسبة السكان  التاليفإن الشكل  ،وبخصوص نسبة االنتشار
الصدارة  في اإلماراتبينما تأتى  ،حد كبير إلى% وهو مركز متأخر 2.6إن بنسبة -الذين يستخدمون موقع لينكد

حساب على  هيلدالعربية المتحدة  اإلماراتأشخاص في دولة  3من كل  1المتوسط فإن  في%. و 32.5بنسبة 
% من إجمالي 28 حوالي نمثليإن. أما من حيث نوع المستخدمين للموقع فإن نسبة اإلناث -موقع لينكد
المركز  في% بينما تأتى مصر 44وتعتبر لبنان صاحبة النسبة األعلى من اإلناث بحوالي  ،المستخدمين

 %. 25العاشر بنسبة 

 حواليسنه يمثلون  35-18فإن نسبة الشباب من  ،لعمرإن عربيا من حيث ا-وبالنسبة لمستخدمي موقع لينكد
وتعتبر المغرب صاحبة النسبة األعلى من المستخدمين الشباب بحوالي  ،% من إجمالي المستخدمين68

 %. 74.5% بينما تحتل مصر المركز الخامس بنسبة 84.5
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 مصر والدول العربية" فيإن -نسبة انتشار لينكد"( 11-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 

 ،2010 تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة تواصل اجتماعي أطلق عام وهو: Instagram -إنستجرام ث. 
الشبكات االجتماعية  ومشاركتها في مجموعة من إليهافلتر رقمي  إضافةويتيح للمستخدمين التقاط صورة، و 

وهو ما يعنى أن معدل  ،مليون مستخدم 7.1 حواليالمنطقة العربية  فيبخالف شبكة إنستجرام نفسها. ويوجد 
 %. 1.8 إلىيصل  العربيالوطن  فيانتشاره 

 مصر والدول العربية" فيبيان أعداد مستخدمي إنستجرام " (12-3)شكل رقم 

 
Source: Ibid 
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مستخدم  2,100,000وتتصدر المملكة السعودية كافة الدول العربية من حيث استخدام إنستجرام بحوالي 
 1,200,000المركز الثاني بحوالي  في اإلماراتوتأتى  ،% من إجمالي المستخدمين عربيا29.7 حواليوبنسبة 

%. 11.3ستخدم وبنسبة م 800,000حين تحتل مصر المركز الثالث بعدد  في ،%17 حواليمستخدم وبنسبة 
% من 55 حواليحيث يستخدمها  ،وتتفوق اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية لدى مستخدمي هذا الموقع

 % للغة العربية.36.8المستخدمين العرب مقابل 

 مصر. فيوالبيانات الساتلية  ،مجتمعات بيانات الهواتف المحمولة. 3-3
مصر فرصا واعدة لتطوير النظام  فيتقدم شبكات الهواتف المحمولة ونظم البيانات الساتلية والتصوير الجوى 

 االقتصاديةهذا النظام لدعم العديد من مجاالت التنمية  إسهاماتوتوسيع قدرات و  ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإل
هذا الخصوص  فيالبارزة  يةقليمومع اكتساب وتطويع الخبرات العالمية واإل .واالجتماعية والبيئية على حد سواء

  .المرحلة القادمة فيسوف تقدم هذه المجتمعات من البيانات المزيد من الفرص 

 :. مجتمعات بيانات الهواتف المحمولة3-3-1

كافة دول  فيواالجتماعية  االقتصاديةالتنمية  فيت وتكنولوجيا المعلومات دورا محوريا االتصااليلعب قطاع 
أهمية هذا الدور  إلى 2030رؤية مصر  :وقد تنبهت استراتيجية التنمية المستدامة ،العالم ومن بينها مصر

   (2016 ،: )استراتيجية التنمية المستدامةالتاليتواجه القطاع على النحو  التيوقامت برصد أهم التحديات 

 .ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالقطاع  فيالجاذبة لالستثمارات  األعمالضعف بيئة  -
 .ضعف انتشار الثقافة الرقمية ومنظومة التجارة اإلليكترونية -
 .ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالضعف اإلنفاق الحكومي على توطين  -
المتعلق بالوصول  e-friction :ضعف ترتيب مصر على بعض المؤشرات العالمية ذات الصلة مثل -

 .مصر فيمعرفي  اقتصاد رقمي إلىاإلنترنت واستخدامه بما يعوق جهود التحول  إلى
 .ومن ضمنها تشريعات الملكية الفكرية ،البيئة التشريعية المساندة فيجوانب قصور  -

تستهدف النهوض  التيمقابل هذه التحديات حملت وثيقة االستراتيجية العديد من البرامج والمشروعات  فيو 
  :بهذا القطاع ومنها على األخص

 .هذا الخصوص في األعمالوتنمية ريادة  محور رقمي عالمي إلىتحويل مصر  .أ
 .لإلنترنت فائق السرعة القوميالمشروع  .ب
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 .بناء مجتمع رقمي لتعزيز الكفاءة والشفافية المؤسسية .ج
 .وتطوير صناعة اإلليكترونيات ،إنشاء مناطق تكنولوجية .د
 .تاالتصاالو وصناعات تكنولوجيا المعلومات  ،الحوسبة السحابيةتطوير  .ه

ت والمعلومات االتصاالحد كبير على تحسن واقع ومؤشرات  إلىويعتمد تنفيذ هذه البرامج والمشروعات الطموحة 
 األعمالتنمية  فيحيث يلعبان دورا حاكما  ،وعلى األخص مستخدمي الهواتف المحمولة واإلنترنت ،المجتمع في
 .كافة الدول المتقدمة والنامية على السواء في

، خاصة اإلنترنت والهواتف المحمولة تاالتصاالو أبرز مؤشرات المعلومات  (3-3)رقم  التاليويوضح الجدول 
  :والتي يتضح منها ما يلى

 إلىأعدادها لتصل  في% نتيجة التطور 110حيث تزيد عن  ،نسبة انتشار شاملة للهاتف المحمول -
 .2014مليون خط عام  95.8مقابل  2017أغسطس عام  فيمليون خط  99.50
 "2017أغسطس -2014أغسطس  –مصر  فيت االتصاالبعض مؤشرات " (3-3)جدول رقم 

أغسطس  البيان
2017 

أغسطس 
2016 

أغسطس 
2015 

أغسطس 
2014 

 95.84 93.50 96.25 99.50 مشتركو الهاتف المحمول )مليون خط(

 112.19 107.47 108.64 110.34 المحمول )%( الهاتفانتشار  نسبة

 20.28 25.24 28.77 31.78 مستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول )مليون مستخدم(

 4.02 4.03 3.36 3.28 )مليون مستخدم( USB Modemمستخدمو 

 406.5 649.14 961.62 1213.86 (انيهالدولية لإلنترنت )مليار نبضة/ث السعة

 2.93 3.65 4.35 4.92 )مليون مشترك( ADSLالسرعة  فائق اإلنترنت مشتركو

إجمالي  من المحمول عن طريق اإلنترنت مستخدمي نسبة
 المحمول )%( مشتركي

31.94 29.89 26.99 21.16 

 15.42 17.50 15.88 19.21 السنتراالت )مليون خط( سعة إجمالي

 6.85 6.00 6.33 6.27 الثابت )مليون مشترك( الهاتف مشتركو

 8.15 7 7.19 6.8 معدل انتشار الهاتف الثابت )%(

 1668 1580 1496 1550 السنتراالت )سنترال( أعداد

المعلومات. األعداد )سبتمبر  ت وتكنولوجيااالتصاالوزارة  :المعلومات. مصر وتكنولوجيا تاالتصاالمؤشرات  عن موجز تقرير المصدر:
 (2015سبتمبر  – 2016سبتمبر  – 2017
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مليون  31.8 إلىفقد وصلت األعداد  ،تحسن أعداد مستخدمي اإلنترنت من خالل الهاتف المحمول -
   % بين العامين.56بنسبة زيادة تتجاوز  ،2014% عام 20.3مقابل  2017مستخدم عام 

 مهمةمصر يمكن أن توفر فرصا  فيأن نسبة االنتشار الكثيف للهواتف المحمولة  إلىوتجدر اإلشارة 
  :المهمةالعديد من التطبيقات التنموية  فيلالستفادة منها 

أو متابعة  ،سواء لتقديم النصائح الطبية المباشرة ،الرعاية الصحية ومتابعة المرضى بأمراض معينة -
متابعة مرضى االلتهاب  فيويمكن أن تطبق على الخصوص  ،حاالت التعافي أو التطورات المرضية

ويتبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالفعل مشروعين  .ومرضى السرطان ،الكبدي الوبائي
 .(5-2جدول رقم  –هذا الخصوص ) راجع الفصل الثاني  في

ويتم ذلك من خالل  ،المهمةالقضايا التنموية والمجتمعية  فياستطالع آراء المواطنين والمتخصصين  -
وبين شركات  ،سواء العامة أو الخاصة ،تنظيم شراكات بين أجهزة قياس الرأي العام المتخصصة

  .الدولة فيت االتصاالظل أنظمة تنظيم  فيالهواتف المحمولة 
 :مصر فيمجتمعات البيانات الساتلية والتصوير الجوى  .3-3-2

أن االهتمام بالتصوير الجوى والساتلى على الصعيد العالمي  إلىمن التقرير  األولسبقت اإلشارة في الفصل 
 يةقليمالوطنية واإل المستوياتليس جديدا وانما بدأ منذ عقود متعددة لدعم القرار وصناع السياسات العامة على 

تصاعد أدوار البيانات الضخمة لدعم التنمية  إطارأهمية البيانات الساتلية في  توقد تضاعف ،والعالمية
 .المستدامة

وبخصوص أوضاع بيانات التصوير الجوى والساتلى فيالحظ أنه بخالف أنشطة التصوير الساتلى في المؤسسة 
فإن هناك جهات رئيسة ذات صلة بهذا النوع من البيانات ويأتي على رأسها المؤسسات الحكومية  ،العسكرية

  .والهيئة المصرية العامة للمساحة ،هيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاءال :المعنية مثل

 :وعلوم الفضاء في توفير البيانات الجوية والساتليةبعد المن أدوار الهيئة القومية لالستشعار   .أ

ثم أعيد تنظيمها بقرار رئيس الجمهورية  ،العلميكهيئة قومية تتبع لوزير الدولة للبحث  1991تأسست الهيئة عام 
ويجرى حاليا في مجلس النواب  ،العلميالعالي والبحث  التعليمكهيئة قومية تتبع لوزارة  1994لسنة  261رقم 

  .إعداد مشروع قانون إلنشاء وكالة الفضاء المصرية
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البحوث وتوفير الخدمات  جراءإوتنص رؤية الهيئة على سعيها لتكون من أفضل الوكاالت العلمية المتطورة في 
 امعهد 44وتعتمد الهيئة على عالقات علمية قوية مع أكثر من  .في مجال االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

 ( www.narss.sci.eg ،)موقع الهيئة .ووكالة متخصصة مناظرة وذات صلة عبر العالم اعلمي

 :ما يلى ،ومن أبرز خدمات واختصاصات الهيئة ذات الصلة

 .خاصة من محطة الهيئة في مدينة أسوان ،البيانات وصور األقمار الصناعية إنتاج -

عداد الخرائط واألطالس والوثائق الرقمية بالتعاون مع الجهات إ استخدام صور األقمار الصناعية في  -
 .يةقليمالمعنية الدولية واإل

 .خرائط مساحية للمدن والقرى باستخدام التصوير الجوى والفضائي إنتاج -

 .األطالس بناء على صور األقمار الصناعية إنتاج -

 .استخدام بيانات وصور األقمار الصناعية في التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات المناخية -

البوابة الرقمية للبيانات والمعلومات المكانية لدعم ) :ومن أبرز مبادرات الهيئة ذات الصلة في اآلونة األخيرة
 :إلىبادرة وتهدف الم ،(اتخاذ القرار

 .سياسات تبادل البيانات المكانية والمعلومات الجغرافية إقرار -

بناء نظام متكامل يضم الجهات المعنية في الدولة لتقديم خدمات صور األقمار الصناعية والتصوير  -
 .الجوى والخدمات االستشارية المرتبطة بها

وبناء بوابات رقمية لتبادل وتداول  ،لمشروعات البنية التحتية للبيانات المكانية الفنيتقديم الدعم  -
 .المعلومات الجغرافية وأنظمة دعم القرار المرتبطة بها

 يةقليمللمحافظات المصرية المختلفة بما يدعم جهود التنمية اإل مهمةتقدم الهيئة خدمات  ،ذلك إلى ضافةباإل
 فينماذج من مشروعات الهيئة  (4-3)رقم  التاليويقدم الجدول  ،والتنمية المستدامة على مستوى الدولة

 .بعض المحافظات المصرية

 

 



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

85 
 

 :للمساحة في توفير البيانات الساتلية والجوية أدوار الهيئة المصرية العامة .ب

 1971هيئة عامة عام  إلىثم تحولت  ،1898مصر حيث تأسست عام  فيتعتبر الهيئة من األجهزة العريقة 
  .2001هيئة اقتصادية عام  إلىثم تحولت  ،تتبع وزارة الري 

 "بعض المحافظات المصرية فيمشروعات االستشعار عن بعد " (4-3)جدول رقم 

 مالمح أساسية لمشروع االستشعار المحافظة
بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وهيئة االستشعار من البعد لدعم  - محافظة الوادي الجديد

 :المحافظة من خالل فيقدرات التخطيط 
  بناء بنية معلوماتية ومعرفية لدعم األنشطة التنموية للمحافظة. 
 توفير معلومات حول الموارد الطبيعية الزراعية وما يرتبط بها من: 

مخرات السيول والتعديات  ،المخزون الجوفي واستخداماته ،مصادر المياه
 .على األراضي والمياه

   بالمحافظة االقتصاديةتوفير معلومات حول المعادن والخامات.  
ي قليم" مشروع التقييم اإل :مشروع مشترك مع هيئة االستشعار من البعد - محافظة الفيوم

ويعمل  ،2018يونيو  /2017يوليو  –إلمكانيات التنمية والحساسية البيئية 
 :على محورين

 تشخيص الوضع الراهن للحساسية والمشكالت البيئية. 
  مكانات التنمية والموارد المتاحة لتحقيقهاإرصد. 

توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة االستشعار من البعد لتحقيق   - محافظة القليوبية
 :التالية هدافاأل
  بعد ال منإعداد قاعدة بيانات للمحافظة باستخدام بيانات االستشعار

  .ونظم المعلومات الجغرافية
 .دعم تطوير المخطط االستراتيجي والحيز العمراني للمحافظة 
  تهدد تنمية المحافظة يمكن أن التيالحد من المخاطر الطبيعية والبيئية. 

 .ومواقع المحافظات المعنية ،www.narss.sci.egمركب من موقع الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء  :المصدر
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 :الهيئة المصرية العامة للمساحة ذات الصلة بالبيانات الساتلية والصور الجوية مهاممن أبرز 

إنشاء الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة بالطرق المتطورة بالمسح الجوى بهدف  -
ومشروعات التعمير وتوطين األهالي والتوسع الزراعي  ،األغراض الحربية واألمن الداخلي فياستخدامها 

 .واستصالح األراضي والمشروعات العمرانية الكبرى والمشروعات التخطيطية

إنشاء الخرائط التفصيلية ذات المقاييس الكبيرة بالطرق المتطورة بالمسح األرضي والجوي لألراضي  -
إرساء الملكيات وتحصيل الضرائب والمشروعات الصغيرة مثل  فيالزراعية والمدن بهدف استخدامها 

 .بناء المدارس والمصانع وإنشاء الترع والمصارف وغيرها
 .الدراسات المختلفة فيطالس المختلفة األغراض بهدف استخدامها تكوين الخرائط الجغرافية واأل -

  :ومن أبرز مشروعات الهيئة ذات الصلة ببيانات التصوير الساتلى والجوي 

لدعم تكامل البنية  ويهدف المشروع :مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية -
 القومي( على المستوى للبيانات المكانية الوطنيالمركز المعلوماتية لتلك المنظومة من خالل إنشاء )
مع ضمان توفير خريطة أساس مؤمنة بهيئة المساحة  ،ويكون تابعا للهيئة المصرية العامة للمساحة

 .1:50000 ،1:5000بمقياس رسم 

وزارة  ،الهيئة المصرية العامة للمساحة :بالتعاون بين )الترقيم المكاني(هذا السياق نشأ مشروع  فيو 
ويقدم هذا المشروع  .والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،اإلداري  صالحالتخطيط والمتابعة واإل

رؤية مصر  :خدمات عديدة لدعم المخطط والجهات المسئولة عن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة
يقدمها  التيالخدمات  زومن أبر  ،القوميوفق ندوة علمية نظمت لهذا الغرض بمعهد التخطيط  2030

 (2017 ،)ندوة الترقيم المكاني :الترقيم المكاني ما يلى

  خاصة على مستوى المحافظات المصرية  ،مواجهة فجوات توزيع الخدمات وتخصيص االستثمارات
بما يدعم هدف استراتيجية التنمية المستدامة في  ،والتركيز على المناطق األكثر احتياجا ،المختلفة

 .تحقيق النمو االحتوائي المتوازن في مصر

   من خالل توفير بيانات خرائط مكانية متكاملة  ،الوطنيدعم البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط
 .وتقييم اآلثار الناتجة عنها ،تساهم في تقليل الفجوة الزمنية التخاذ القرارات



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

87 
 

  مثل الحيزات والكتل العمرانية في الحضر والريف ،العديد من المؤشرات والمتغيرات التنموية تغطية، 
 .الموارد الطبيعية بما فيها المحاجر والمناجم ،الموارد واألسطح المائية عبر الوطن

ية لالستشعار تنفذها الهيئة القوم التيوتتكامل هذه الخدمات الخاصة بالترقيم المكاني مع المشروعات والخدمات 
محافظات مصرية  نماذج منها في ثالثوالتي سبق عرض  ،من البعد وعلوم الفضاء في المحافظات المصرية

 .(4-3)في الجدول رقم 

تنفيذ استراتيجية  إطارفي  الوطنيدور بيانات الترقيم المكاني في دعم عملية التخطيط  التاليويوضح الشكل 
 .التنمية المستدامة في مصر

 المتكامل لبيانات الترقيم المكاني لدعم المخطط واالستدامة في مصر" طاراإل" (13-3)شكل رقم 

 
أهم المالمح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة  (2016اإلداري ) صالحوزارة التخطيط والمتابعة واإل :بتصرف()المصدر 

 .وزارة التخطيط :القاهرة .2030رؤية مصر  :من استراتيجية التنمية المستدامة األولالعام  -2017-2016 الماليللعام 

 
الدولة  ويهدف هذا المشروع إلي حصر جميع البيانات الخاصة بأمالك :مشروع حصر أمالك الدولة -

والعمل  ،قاعدة بيانات( مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع األمالك في الدولةوالعمل على تسجيلها في )

إطار موحد 
إلنتاج وتداول 

البيانات 
المكانية 
والخرائط

البيانات
التخطيطية

البيانات 
المالية

بيانات 
الملكية 
والتسجيل

البيانات 
السكانية 
واإلجتماعية

بيانات 
البنية 
التحتية

بيانات 
معرفة 
مكانية 
أخرى
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عدد من المحافظات منها وقد تم تنفيذ هذا المشروع في  .هذه المعلومات لكل محافظة إتاحةعلى 
 ،هيئة األوقاف المصرية :كما تم تطبيقه في بعض الهيئات مثل ،الوادي الجديد وأسوان وأسيوطالقاهرة و 

 وهيئة السكك الحديدية.
يهدف هذا المشروع إلي توفير حلول متكاملة لحماية الملكية العقارية  :مشروع السجل العيني الحضري  -

كذلك منع ومكافحة عمليات الغش والتالعب واالعتداء على أراضي الدولة  ،في جمهورية مصر العربية
( تمثل أساسا لبناء نظام قاعدة بيانات قومية للملكيةويتم ذلك ببناء ) .والتالعب في الملكيات الزراعية

  .في مصر اتي جغرافي متكامل لألراضي والعقارات في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدةمعلوم
خرائط تفصيلية لألراضي الزراعية داخل وادى  إنتاج إلىويهدف  :مشروع التعاون المصري األمريكي -

وقد تم بالفعل تنفيذ تصوير جوى للمناطق  .خرائط طبوغرافية للدلتا والفيوم إلى ضافةباإل ،النيل
 .خرائط لمحافظتي الشرقية والبحيرة إنتاجو  ،المطلوبة

 مصر فيالمجتمع المدني والقطاع الحكومي  فيمجتمعات البيانات . 3-4
مجاالت  فيعلى دور منظمات المجتمع المدني خاصة  2030رؤية مصر  :تركز استراتيجية التنمية المستدامة

الدور التنموي لتلك  إلى ضافةباإل ،تقليل وطأة الفقر وتحييد التأثير السلبى للفجوات المجتمعية ،العمل الخيرى 
المنظمات من خالل بناء القدرات المجتمعية وتحقيق التمكين وتيسير الحراك االجتماعي بالتنسيق والتكامل 

 (2016 ،مية المستدامة)استراتيجية التن .مع أجهزة وجهات الدولة المعنية

التنمية حيث يضم الجهاز اإلداري الحكومي  فيالعام و  اتيجية على أدوار القطاع الحكوميكما تركز االستر 
 .العام من جهة أخرى  األعمالوهيئات وشركات قطاع  ،والمحافظات المصرية من جهة

ثم نعرض  ،مصر فييعرض التقرير فيما يلى بإيجاز لموقف الجمعيات األهلية أو منظمات المجتمع المدني 
االتحاد النسائي  ،بنك الطعام المصري  فيوتتمثل  ،لنماذج من الجمعيات األهلية ذات الطبيعة الخاصة

 فيوالعام  لقطاع الحكوميا فيالمصري واتحاد الصناعات المصرية. كما يعرض التقرير لمجتمعات البيانات 
 .مصر

 

 



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

89 
 

 :المجتمع المدني المصري  فيمجتمعات البيانات  .3-4-1

 :مصر فيالتشريعي الجديد للعمل المدني األهلي  طارواإل -. موقف الجمعيات األهلية 3-4-1-1

 47312 حوالي إلىمصر  فيفقد وصل عدد الجمعيات األهلية  ،نظرا الهتمام الدولة بدور المجتمع المدني
كما يوضح الجدول  .التاليكما يوضح الجدول  2016عام  فيجمعية حسب بيانات وزارة التضامن االجتماعي 

 فيمؤسسة مدنية أهلية وثالثة اتحادات أهلية  43بخالف  2016عام  فيجمعية  773شهار عدد إأنه قد تم 
( 2017شرم الشيخ نوفمبر  –ي للشباب وقد أشارت وزيرة التضامن االجتماعي في )المنتدى العالم .نفس العام

ويتركز  ،جمعية نشطة 29.543جمعية من بينها  48.300 إلىوصول عدد الجمعيات األهلية في مصر  إلى
  .الجيزة واإلسكندرية ،القاهرة :العدد األكبر منها في ثالث محافظات

 " 2016لجمعيات األهلية في مصر عام موقف ا" (5-3)جدول رقم 
 العدد موقف الجمعيات 

 47312 جمعيات مسجلة على قاعدة بيانات الوزارة

 773 جمعيات تم إشهارها

 43 مؤسسات تم إشهارها

 3 اتحادات تم إشهارها

 4 منظمات تم إشهارها

 810 جمعيات ومؤسسات تم حلها

 1 جمعيات تم عزل مجلس إدارتها

من سبتمبر  –رعاية، تنمية  ،حماية :قرير وزارة التضامن االجتماعيت (2016وزارة التضامن االجتماعي ) :المصدر
 .الوزارة :القاهرة .2016حتى ديسمبر  2015

وقد سلط المنتدى العالمي للشباب األضواء في جلسة خاصة على عالقة منظمات المجتمع المدني بالتنمية 
 (2017 ،للشباب)المنتدى الدولي  :براز الحقائق التاليةإالمستدامة من خالل 

حيث تقدر الوزيرة المسئولة أن  ،المحلياإلنفاق المجتمعي الكبير للجمعيات األهلية وغلبة التمويل  -
مليارات جنيه سنويا على العمل المجتمعي في  10 حواليجمعية أهلية نشطة تنفق  12.000 حوالي
  .ين المصريين% من حجم تمويل الجمعيات يعتمد على تبرعات المواطن98 حواليوأن  ،مصر
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حيث تتوزع أدوارها ، SDGsالتنمية المستدامة العالمية  أهدافتغطية الجمعيات األهلية لكافة  -
التمكين االقتصادي  ،تنمية المجتمعات المحلية ،االجتماعية ،وأنشطتها على الخدمات الثقافية

المسئولية المجتمعية وحماية المستهلك والقضايا البيئية  ،والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر
 وغيرها.  ،مثل الحصول على المياه النظيفة والتخلص من القمامة والمخلفات

 بدعوة ،2030رؤية مصر  :صياغة استراتيجية التنمية المستدامة فيمشاركة الجمعيات األهلية  -
 .مراحل إعداد االستراتيجية فيالحكومة للعديد من الجمعيات واالتحادات األهلية للمشاركة 

حيث تقدم  ،محاربة الفقر وتوفير بعض الخدمات الصحية فيوحيوي للجمعيات األهلية  مهمدور  -
 التدريب الموجه للتمكين فيوالمشاركة  ،مساعدات نقدية وعينية مباشرة لحوالي مليوني مواطن فقير

  .وتوفير التمويل متناهي الصغر ،االقتصادي
ات والمراكز يمستشفنشاء الإكما تساهم الجمعيات األهلية في توفير بعض الخدمات الصحية من خالل 

  .ية في المحافظاتاألولومراكز الصحة  ،العالجية وحضانات األطفال الرضع

فقد حرصت الدولة على تطوير األطر التشريعية الداعمة لعمل الجمعيات األهلية حيث تم  ،من جهة أخرى 
لدعم  المهمةمادة تركز على العديد من الجوانب  89والذى يتضمن  ،2017لسنة  70القانون رقم  إصدار

 :وعلى رأسها ،العمل األهلي المدني في مصر

 .القانون الجديد إطارللمنظمات والكيانات العاملة في  كفالة حرية العمل األهلي -

الربح، ويمارس بغرض تنمية  إلىال يهدف باعتباره كل عمل  ،العمل األهلي مهامالتحديد الواضح ل -
  .إحدى المجاالت المحددة بالنظام األساسي للجمعيات أو الكيانات فيالمجتمع 

حيث ينص القانون على عمل الجمعيات  ،وخطط التنمية في الدولة يندالربط بين العمل األهلي الم -
 .لتحقيق أغراضها في تنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها

  :للعمل المدني األهلي في مصر مهمة. نماذج 3-4-1-2

التي حققت نتائج ملموسة في مجال و  ،نعرض فيما يلى لثالثة نماذج متباينة من العمل المدني األهلي في مصر
 .واالتحاد النوعي لنساء مصر ،اتحاد الصناعات المصرية ،بنك الطعام المصري  :عملها وتضم
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 :بنك الطعام المصري  .أ

وبأفضل بنية تحتية  ،مصر خالية من الجوع إلىرؤية تسعى  إطار في 2006تأسس بنك الطعام المصري عام 
بتوزيع وجبات أطعمة جافة وصل عددها  2016وقد قام البنك عام  .وطاقات بشرية ونظام إغاثة وإمداد فعال

، وعدد أسرة 676.485لحوم األضاحي للبنك كما بلغ عدد األسر المستفيدة من  ،وجبة 1.333.786 إلى
وجبة مدرسية  4.926.376كما ساهم البنك في توفير  ،فردا 225.120المستفيدين من التبرعات العينية 

  .مدرسة في نفس العام 30إلجمالي 

  :من أبرزها ،تلك الرؤية على العديد من المحاور إطارويعمل البنك في 

 .توفير الطعام لغير القادرين -

  .تنمية وبناء القدرات -
 .هدار الطعامإ التوعية بسلوكيات عدم  -
 .األهلي تنظيم عشوائية العمل الخيرى  -

 .مومة واالستمراريةيلداالستثمار الفعال لضمان ا -
 :من أبرزها ،هدافرؤيته مجموعة من األ إطاركما يتبنى البنك في 

 .التصدي ألحد االحتياجات األساسية لإلنسان وهو الطعام .أ

  .عليهاالتخصص في حل مشكلة معينة والتركيز  .ب

 .االستمرارية في العطاء .ت
 .المهامو  األعمالاالحترافية في تنفيذ  .ث

 التيومحاور عمل بنك الطعام من خالل مجموعة أساسية من البرامج المتنوعة  أهدافويتم ترجمة رؤية و 
  .6-3رقم  التالييعرض لها الجدول 

داخل وخارج الوطن والتي تضم  المستوياتوتتميز أنشطة البنك بوجود شبكة واسعة من الشركاء على كافة 
وتتخذ الشراكات مع بنك الطعام أشكاال متعددة من  .مطاعم وكافيهات وغيرها ،منظمات خيرية ،بنوك ،شركات

 :بينها
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 .المساهمة بنسبة من المبيعات لدعم أنشطة بنك الطعام -
 .رعاية حمالت بنك الطعام -
 .التطوع في تعبئة صناديق وعبوات بنك الطعام -
 .رامج البنكأو التبرع لبرنامج معين من ب ،التبرع بمنتجات عينية -
 .استضافة الموقع التسويقي لبنك الطعام لفترات زمنية معينة -

 :اتحاد الصناعات المصرية .ب

للنهوض  1915ـ وقد تأسس االتحاد عام المهمةيعتبر اتحاد الصناعات المصرية أحد التنظيمات المهنية المدنية 
مصالح القطاع الصناعي والدفاع عن  ،بالصناعة المصرية لدعم النمو والتقدم االقتصادي واالجتماعي للدولة

 ،المحليونظرا لطبيعة عمل ونشاط االتحاد فإن له شركاء على ثالثة مستويات تشمل المستوى  .المصري 
% 90 حواليمنشأة صناعية ينتمى  60.000 حواليويمثل االتحاد  .ي والمستوى العالميقليموالمستوى اإل

كما  ،مليون عامل 1.2 إلىذه المنشآت قوة عمل تصل وتضم ه ،منها للقطاع الصناعي الخاص المصري 
اء سمأضوء ذلك يمتلك االتحاد قواعد بيانات ب فيو  .الوطني% من االقتصاد 20تساهم تلك المنشآت بحوالي 

كما يملك االتحاد  ،غرفة 20في الغرف الصناعية لالتحاد والتي يبلغ عددها  األعضاءومنتجات الشركات 
 ،)موقع اتحاد الصناعات المصرية .قواعد بيانات للشركات مقدمة الخدمات والتي تختار تسجيل بياناتها لدى االتحاد

2017) 
 البرامج واألنشطة الرئيسة لبنك الطعام المصري"" (6-3)جدول رقم 

 البرامج  أهدافطبيعة و  نوع البرامج

، زكاة الفطر ،التغذية المدرسية ،اإلطعام الشهري  ،لحوم الصدقات ،صك األضحية برامج الطعام
 .والصدقة الجارية ،فطار صائمإ ،كفارة اليمين ،الفدو والنذور ،زكاة المال

 .ومصنع األغذية المدرسية ،المشروع العمالق ،التوظيف والتأهيل ،محو األمية برامج التنمية
 .جيل بنك الطعام ،المؤسسيالتطوع  ،التطوع الفردي - برامج التطوع
 .يلدبحملة انقذ أهل  ،برنامج اإلغاثة  - برامج اإلغاثة
 .برامج توعية لألفراد ،برامج توعية للمطاعم والفنادق والكافيهات - برامج التوعية
 .داألوالهدايا لألم و  ،هدايا لألم المسنة - حملة عيد األم

 www.egyptianfoodbank.com  -مركب بمعرفة فريق البحث من موقع بنك الطعام المصري  :المصدر

http://www.egyptianfoodbank.com/
http://www.egyptianfoodbank.com/
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ويتكون هيكل اتحاد الصناعات المصرية من مجموعة من الغرف واللجان والوحدات تمثل آليات العمل الرئيسة 
  :7-3رقم  التاليبه كما يوضح الجدول 

 هيكل آليات عمل اتحاد الصناعات المصرية"" (7-3)جدول رقم 

 مالحظات بيان آليات العمل

 الغرف الصناعية
 غرفة( 20)

  .يتعبر كل غرفة نوعية عن قطاع صناعي نوع -
الغذائية، األخشاب، األدوية، البترول والتعدين، الطباعة، تكنولوجيا المعلومات،   -

، ةالنسيجيالسينما، الرعاية الصحية، الكيماوية، المعدنية، الهندسية،  ،الدباغة
 العقاري والحرف اليدوية. ،الجلود، الحبوب، مواد البناء، اإلعالم ،المالبس

 اتقدم الغرف أنواع
متنوعة من الدعم 

 األعضاءللشركات 
 ,في كل منها

 اللجان الفنية
 لجنة( 15)

 .المتعلقة بعمل االتحاد المهمةتقوم اللجان بدراسة القضايا  -
 ،الموارد البشرية ،المحلي نتاجالمجتمع المدني، التأمينات، تنمية الموارد، تعميق اإل  -

 ،التجارة الداخلية ،الطاقة الجديدة ،الطاقة والتعدين ،العمل ،المشروعات الصغيرة
 .المحليالمنتج  ،الضرائب والجمارك ،االستثمار ،التدريب ،المعارض

اللجان المحرك  تعتبر
الرئيس لعمل 

 ,االتحاد

 الوحدات
 وحدة( 2)

  .مكتب االلتزام البيئي -
  .وحدة المسئولية االجتماعية  -

تأسس مكتب االلتزام 
 2001البيئي عام 

 www.fei.org.eg -مركب من موقع اتحاد الصناعات المصرية  :المصدر

 :النوعي لنساء مصرت. االتحاد 

وعلى ذلك  ،% من جملة سكان مصر48.4 حواليفإن النساء يمثلن  2017وفق التعداد السكاني األخير عام 
تواجه المرأة  التيفإن هناك أهمية كبيرة لدور منظمات المجتمع المدني النسائية في ضوء العديد من المشكالت 

  .المصرية

ضعف الجهود المؤسسية  إلىفي هذا الخصوص  2030رؤية مصر  :امةوقد أشارت استراتيجية التنمية المستد
 ،جهود الدولة وجهود المجتمع المدني إلىفي المجتمع المصري بما يعزز الحاجة  المهمشةلتمكين المرأة والفئات 

   .في العمل على تعزيز التمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي في المجتمع المصري  ،خاصة النسائي

وكان  2011شهار االتحاد النوعي لنساء مصر في نوفمبر إفقد تم  ،جهود تمكين المرأة مجتمعيا إطار فيو 
 إلىاالتحاد ليصل  إطاروقد زاد عدد الجمعيات المنضوية في  ،جمعية نسائية مصرية 15يضم حينها عدد 

 .جمعية تعمل في معظم المحافظات المصرية بما فيها جنوب سيناء وأسوان 280 حوالي

http://www.fei.org.eg/
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مرأة بما يساهم في خلق مجتمع ترابط وتشبيك الجهود المعنية بقضايا ال إلىوحسب رؤية االتحاد فإنه يسعى 
 يؤمن بالمساواة والمواطنة والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان واألسرة. واع

  .مشروع دعم المرأة في انتخابات المجالس المحلية -

  .مصر أجلحملة نساء من  -

 .حملة متخافيش -

 .نحو خطة قومية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية -

  .اكتشاف ومساندة القيادات اإلدارية -

لدعم جهود تمكين المرأة المصرية في مجاالت  مهمةمساهمات  إلىة والميدانية يعلوتشير أنشطة االتحاد الف
ويوضح الجدول  .مع مشاركات وشراكات متنوعة محلية وخارجية ،متعددة عبر المحافظات المصرية المختلفة

  .جانبا من جهود التمكين المجتمعي للمرأة المصرية التالي

 "2017بعض مجاالت عمل االتحاد النوعي لنساء مصر لتمكين المرأة المصرية عام " (8-3)جدول رقم 
هدافاأل المستفيدون الشركاء  نوع النشاط 

 6 فيصناع سياسات المرأة  العربياالتحاد النسائي 
 دول عربية من بينها مصر

بالتمكين  التعليمتحليل عالقة 
 االقتصادي للمرأة العربية 

 بحث ميداني

دعم القيادات النسائية  جمعية أهلية مصرية 20 محافظات مصرية 6
 المصرية

 ورشة عمل

 دعم قدرات القيادات النسائية جمعيات أهلية 5 محافظات مصرية 4
 لحصر االحتياجات المجتمعية

 ورشة عمل

نائبات  –محافظة المنوفية 
 من مجلس النواب المصري 

تحسين مهارات التواصل  جمعيات نسائية محلية
 المجتمعي للقيادات النسائية

 ورشة عمل

وزارة الشباب  ،جامعة القاهرة
 والرياضة واالتحاد األوروبي

الجمعيات النسائية، والشباب 
  المحافظات المصرية في

تفعيل دور المسرح والثقافة ضد 
 وتنمية قدرات الشباب  –التمييز 

فنى ضد  مشروع تنويري 
 مع تنمية القدرات –التمييز 

محافظات القاهرة واإلسكندرية 
 والمنيا

 فيالشباب من الجنسين 
 المحافظات المصرية 

 دورة تدريبية لإلبداع تنمية قدرات شباب المبدعين

 www.efuegypt.com .2017مركب من نشرات متعددة لالتحاد النوعي لنساء مصر عام الجدول  :المصدر

http://www.efuegypt.com/
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 :مصر فيوالعام  /القطاع الحكومي فيمجتمعات البيانات  .3-4-2
مكوناته إلحصائي الرسمي الذى تم عرض على الرغم من تضمين معظم مجتمعات هذا القطاع ضمن النظام ا

هيكل هذا القطاع  إلىالفصل الثاني من التقرير إال أن فريق العمل قد حرص على اإلشارة  فيومخرجاته 
  :ضوء ما يلى في البيانات والمعلوماتفي وخصوصياته 

فكما يوضح الشكل رقم  ،والعام /القطاع الحكومي فيتعدد وتنوع وتمايز مجتمعات البيانات الفرعية  -
 :فإن هذا القطاع يضم مجتمعات البيانات الفرعية التالية (3-14)

 مجتمعات البيانات الفرعية في هيكل التنظيم اإلداري للدولة""( 14-3)شكل رقم 

 
وفد في لقاء  محاضرة .(. حوكمة الجهاز اإلداري للدولة في ضوء قانون الخدمة المدنية2017طارق الحصري ) :المصدر

 وزارة التخطيط. :القاهرة .اإلداري  صالحالقيادات السعودية بوزارة التخطيط والمتابعة واإل

التنظيم اإلداري للدولة

2422وحدة ونحو 294)

(كيان إداري

وزارات
(33)

وزارة-31

وزارة دولة-2

هيئات

(234)

هيئة مستقلة-63

هيئة خدمية-120

هيئة اقتصادية-51

مصالح حكومية 

(23)

محافظات 

(27)

مديرية خدمية -297

مركز-187

مدينة -222

حي-85

وحدة قروية-1314
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 مية يعلوالتي تضم بدورها مديريات خدمات ت ،محافظة 27وعددها  ،المحافظات المصرية
 ،مدن ،بخالف التقسيمات اإلدارية المحلية وتشمل مراكز ،مديرية( 297وصحية وغيرها )

 .أحياء ووحدات قروية

المحافظات المصرية  فيالمركزية لإلحصاء ومراكز المعلومات ودعم القرار  اإلداراتوتلعب 
التقارير  إصدارو  ،المحافظات المصرية فيبناء وتطوير مجتمعات البيانات  فيأدوارا رئيسة 

  .ذات الصلة باألنشطة المختلفة على مستوى تلك المحافظات حصائيةاإل

 وذات الصلة بالجمهور المهمةومية وتضم العديد من المصالح الحك ،المصالح الحكومية ،
والتي تضم مجتمع البيانات  ،ومن بينها على سبيل المثال )مصلحة الشهر العقاري والتوثيق(

ومصلحة الجمارك  ،مصلحة الضرائب إلى ضافةباإل .مصر فيالرئيس للملكية العقارية 
 .واللتين تمثالن بدورهما مجتمعات بيانات نوعية على درجة كبيرة من األهمية

 تشمل من مجتمعات البيانات الفرعية اوالتي تضم بدورها مستوى جديد ،الهيئات العامة:  

 والعديد من  ،ويأتي على رأسها البنك المركزي المصري  ،الهيئات المستقلة
هيئة الرقابة اإلدارية والهيئة  ،الجهاز المركزي للمحاسبات :االجهزة الرقابية مثل
 .العامة للرقابة المالية

 مثل المهمومن بينها بعض المجالس ذات الدور المجتمعي  ،الهيئات الخدمية: 
 ،جهاز حماية المستهلك ،للمرأة  القوميوالمجلس  ،للسكان القوميالمجلس 

  .تكاريةوجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االح

  الهيئة المصرية العامة للبترول ،هيئة قناة السويس :مثل ،االقتصاديةالهيئات، 
وهيئة المشروعات الصناعية والتعدينية  ،هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

  .والهيئة القومية للبريد

 وزاراتي دولة إلى ضافةباإل ،وزارة 31وتضم وزارات نوعية بعدد  ،الوزارات. 

استراتيجية حيث تولى  ،لقواعد البيانات ونظم المعلومات في تطوير الجهاز اإلداري الحكومي مهمدور   -
وخطط التنمية المستدامة المرتبطة بها، اهتماما كبيرا  ،2030رؤية مصر  :التنمية المستدامة
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برز ومن أ ،الجهاز اإلداري الحكومي فيبالمشروعات المعنية بتفعيل دور البيانات ونظم المعلومات 
  :إليهاالمشروعات المشار 

 ويستهدف استكمال بناء وتحديث قواعد  ،تحديث البنية المعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة
واستخدام البيانات  ،البيانات وأنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها

 تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار. إصدار فيالمتاحة 

  لتحسين األداء وتخفيض التكاليف ،القطاع الحكومي فيتطوير الحوسبة السحابية.  
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لمجتمعات  المهمةحول األدوار التنموية ضوء مراجعة العديد من المصادر ذات الصلة  فيو  ،ما سبقضوء  في
  :الخبرات التالية إلىيمكن الخلوص  ،مصر فيالبيانات الجديدة والصاعدة 

حد  إلىصورة تتماثل  فيوذلك  ،مصر فيتعدد وتنوع وكثافة مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة  -
حيث تضم مجتمعات بيانات وسائط  ،دول العالم المتقدمة والناهضة والنامية فيكبير مع الوضع 

بيانات القطاع  ،بيانات المجتمع المدني المصري  ،بيانات الهواتف المحمولة ،التواصل االجتماعي
بيانات التصوير  ،العام األعمالبيانات قطاع  ،بيانات القطاع الخاص المصري  ،الحكومي والعام
 وغيرها. ،الساتلى والجوي 

 حيث تتميز ،مصر في مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة ال تقل أهمية عن نظيراتها التقليدية -
 التيالكبير والمستمر مثل خطوط الهواتف المحمولة  والمعلومات تلك المجتمعات بالثراء في البيانات

  .ووسائط التواصل االجتماعي وغيرها ،%110المجتمع  فيتتجاوز نسبة انتشارها 

ظل فتوة الهيكل السكاني واإلقبال  فيخاصة  ،مصر فيلبيانات مواقع التواصل االجتماعي  مهمدور  -
 مهمةيمكن أن تمثل منصة  التيمواقع التعامل مع تلك ال فيالهائل من الشباب على الخصوص 

عدد وغيرها حيث وصل  ،والتعرف على الميول واالتجاهات المجتمعية ،لتوصيل األفكار والخدمات
  .ثلث سكان الدولة حواليمليون مواطن يمثلون  34مستخدمي فيسبوك كمثال ألكثر من 

حيث يتجاوز عدد  ،والمهنية القضايا االجتماعية فيور محوري لمجتمعات بيانات المجتمع المدني د -
كافة أرجاء الوطن  فيتغطى كافة القضايا االجتماعية وتنتشر  ،جمعية 48.000الجمعيات األهلية 

مجتمعيا كالنساء  المهمشةالفئات  إلىوالوصول  ،قضايا استهداف الفقر فيبما يرتب لها دورا فاعال 
 .المناطق األقل نصيبا من ثمار وعوائد التنمية إلىوكذلك الوصول  ،واألطفال

مثل )اتحاد الصناعات  ،فإن التنظيمات المهنية المدنية للقطاع الخاص المصري  ،ذلك إلى ضافةباإل
حيث  ،مصر فيبالنشاط الصناعي بكافة جوانبه والعاملين فيه  االرتقاء فيا مهميلعب دورا  ،المصرية(

% 90منشأة صناعية يمثل القطاع الصناعي الخاص أكثر من  90.000 حواليعضويته  فييضم 
  .وتضم أكثر من مليون عامل ،منها
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جنباته العديد من مجتمعات  فيحيث يضم  ،والعام اع الحكوميأدوار جديدة لمجتمعات بيانات القط -
المحليات  ،الهيئات العامة بأنواعها ،المصالح الحكومية ،سواء للوزارات المهمةالبيانات الفرعية 

  .بتقسيماتها اإلدارية المختلفة
ضوء المطالبات بتحسين كفاءة الخدمات العامة  فيوتكتسب مجتمعات البيانات المذكورة أهميتها 

ومطالبات  ،القطاع الحكومي فيتعزيز الشفافية والمساءلة  إلىوالحاجة  ،األعمالوخدمات قطاعات 
  .المتوازنة يةقليماإل ومتطلبات التنمية

فعلى الرغم من انتشار استخدامات تلك  ،منتظرة مهمةأدوار  –بيانات التصوير الساتلى والجوي  -
ويتوقع  .مصر فيبنفس القدر من االهتمام والتوسع  إال أنها لم تحظالعديد من دول العالم  فيالبيانات 

والهيئة  ،مصر مثل الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء فيأن تلعب الجهات المعنية 
خاصة  ،المرحلة القادمة لتوظيف تلك البيانات لدعم التنمية فيالمصرية العامة للمساحة أدوارا أكبر 

والمشروعات الخاصة بتطوير  ،بعض المحافظات المصرية فيضوء العديد من المشروعات الجارية  في
  .ياني لدعم عملية التخطيط الكلالترقيم المك
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 الفصل الرابع 
 مصر  فيللبيانات  يكولوجياإلالنظام  فيدور البيانات السكانية 

تطرح القضية السكانية نفسها على كافة دول العالم بأوجه مختلفة وذلك الرتباطها بكافة جوانب التنمية 
حيث وصل عدد  ،وارتباطها على األخص بعدم التوازن بين السكان والموارد ،واالجتماعية والبيئية االقتصادية

 8.6 حوالي إلى 2030مليار نسمة ويتوقع أن يصل عام  7.6 حوالي إلى 2017سكان العالم منتصف عام 
 (UN, 2017) .دول العالم األقل نمواً  فيحيث تتركز أعلى معدالت النمو السكاني  ،مليار نسمة

 يوهو االهتمام الذ ،تركيزًا كبيرًا على القضية السكانية MDGs –اإلنمائية لأللفية  هدافاألوقد شهدت حقبة 
تتعامل مع قضايا الضغط السكاني على موارد الغذاء  التيالراهنة  SDGs-حقبة التنمية المستدامة  إلىانتقل 

وقضايا شيخوخة أو ضمور  ،جودة الحياة ،التوسع الحضري  ،وقضايا الفقر ،والمياه والطاقة وفرص العمل
  .بلدان أخرى  فيبعض البلدان مقابل االنفجار السكاني  فيالهيكل السكاني 

 ،حقبة التنمية المستدامة متشابهة مع العديد من دول العالم النامية فيتطرح القضية السكانية نفسها  ،وفي مصر
والضغط السكاني على كافة مجاالت  ،تاحةوعلى األخص فيما يتعلق بالعالقة بين النمو السكاني والموارد الم

بيئية متكاملة ترتكز على بيانات  ،اجتماعية ،وهو األمر الذى يتطلب رؤية اقتصادية .التنمية من ناحية أخرى 
 .يتناولها الفصل الحالي التيالقضايا  هيو  ،ومعلومات واضحة

  :التنمية المستدامةوالعالقة مع  مصر: المالمح واألبعاد في. القضية السكانية 4-1
 :. طبيعة المشكلة السكانية عالمياً 4-1-1
وبمعنى أدق زيادة عدد السكان  ،عبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدماتت

بما يؤدى لفجوة  ،والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى االقتصادي التعليمدون تزايد مقابل في فرص 
  .انخفاض مستوى المعيشة إلىبين معدالت الزيادة السكانية المرتفعة وبين معدالت التنمية بما يقود 

مشكلة عدم التوازن المشار إليه  ( (The Millennium Project, 2016العالم فيويجسم تقرير حالة المستقبل 
مليار نسمة خالل  2.3وبمقدار  ،عاماً  12نسمة خالل حيث يتوقع زيادة سكان العالم بمقدار مليار  ،عالمياً 

ويفاقم من  .الطلب على الغذاء والمياه والطاقة وفرص العمل فيمن زيادات عالمية  عليهبما يترتب  ،عاما 35
كما يفاقم الوضع  ،العالم فياألقل تنمية  هيدولة  49 فيصعوبة الوضع السكاني أن الزيادات األسرع تتركز 



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

101 
 

بما  2050% من سكان العالم عام 70 حواليالمناطق الحضرية المتوقع أن تضم  فيأيضا زيادة السكان 
 .المدن بالدول النامية فييصاحب ذلك من مشكالت اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة 

من الدول في العالم ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها ال تعانى من مشكلة  اأن هناك كثير  إلىوتجدر اإلشارة 
أن المشكلة السكانية ال تتمثل  إلىكما تجدر اإلشارة  ،سكانية ألنها حققت التوازن المرغوب بين السكان والموارد

مشكالت  عليهب الذى يترتب فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضًا بالنقصان السكاني أو النمو السكاني السال
  .وغيرها ،ومشاكل اجتماعية مرتبطة باألسرة ،متعددة منها نقص األيدي العاملة

 :مصر في السكانية المشكلة أبعاد .4-1-2
وصول عدد سكان  2017أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في الخامس عشر من شهر مايو 

حيث  ،أشهر 6أقل من  فيوهو ما يعنى زيادة عدد السكان بمقدار )مليون نسمة(  ،مليون نسمة 93 إلىمصر 
  .2016نوفمبر من عام  24 فيمليون نسمة  92 إلىأعلن الجهاز وصول سكان مصر 

( أبرز التحديات السكانية في تصاعد معدالت 2030-2015 –وترصد )االستراتيجية القومية للسكان والتنمية 
 ،تراجع مكانة المرأة بوجه عام وانخفاض معدالت تشغيل اإلناث ،بة األسر تحت خط الفقرزيادة نس ،اإلنجاب

 ،وعلى األوضاع البيئية وجودة الحياة ،انعكاسات النمو السكاني السلبية على نصيب الفرد من الخدمات العامة
 ( 2015 ،)وزارة الدولة للسكان .وغيرها يةقليموعلى أوضاع التفاوتات اإل

التوزيع  ،النمو :مصر تحليل أبعادها الثالثة والتي تتمثل في فيالمشكلة السكانية  إلىوتتطلب النظرة العلمية 
  .والتي نعرض لها تالياً  ،والخصائص السكانية ،المكاني

  :. حجم ونمو السكان4-1-2-1
السكاني منذ عهد الفراعنة لمصر تاريخ سكاني طويل ينفرد عن غيره بجغرافيته الخاصة التي حصرت الوجود 

من  %7كما تمثل المساحة المأهولة بالسكان حاليا نسبة حوالي  ،في الشريط الضيق من وادي النيل والدلتا
  .إجمالي المساحة الكلية لمصر

حيث يتضح منه  ،2017عام  إلى 1800( تطور عدد السكان في مصر منذ عام 1-4ويوضح الشكل رقم )
مليون نسمة، ثم  2,46في زمن الحملة الفرنسية قدر بحوالي  1800أن عدد سكان القطر المصري في عام 

  1850 فيو  ،مليون نسمة 4,48 إلىوصل  1846وفي عام  ،1821في عام  2,54 إلىوصل 
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 "2017 إلى 1800تطور عدد السكان في مصر خالل الفترة من ( "1-4شكل رقم )
 نسمة()مليون 

 
 .باالعتماد على األرقام المذكورة سالفاً  :المصدر

مليون  11,39 إلىالزيادات ليصل عدد السكان  وتتوالى ،مليون نسمة 4,5بلغ عدد السكان في تعداد إحصائي 
 2006ثم يصل حسب نتائج تعداد عام  ،مليون نسمة 29,9 إلى 1966ليقفز في تعداد  ،1907نسمة في عام 

مليون نسمة في بداية عام  88 إلىارتفاع عدد السكان  إلىوتشير األرقام  .مليون نسمة 72,6حوالي  إلى
 ،( )الجهاز المركزي 1911،)نظارة المالية .كما ذكرنا سالفاً  ،2017مليون نسمة في مايو  93 إلىوقفز  ،2015
 الموقع اإلليكتروني والساعة السكانية( ،2015-2008ات متعددة إصدار 
 :منها ،الشكل واألرقام السابقة يمكن استخالص عدد من الحقائقمن 

فزادت خالل المائة سنة الماضية من حوالي  ،في عدد السكان متوسط الزيادة السنوية فيارتفاع مستمر  -
مليون نسمة سنويا  1,2أكثر من  إلى ،1966 إلى 1917ألف نسمة في السنة خالل الفترة من  351

 .2015مليون نسمة في السنة منذ عام  2ثم  ،2015عام  إلى 1966خالل الفترة من 

، 2014% عام 2.52 إلىليصل  2000% عام 2.11حيث ارتفع من  ،ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية -
 فيوتعتبر محافظات الصعيد األعلى  ،%2.55 إلىحيث وصل  2012وسجل أقصى ارتفاع له عام 

  .معدالت الزيادة الطبيعية
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خالل  العدد حيث تضاعف ،المستقبل إلىتضاعف عدد السكان عبر فترات زمنية متعددة واالمتداد  -
وتضاعف مرة أخرى في  ،مليون نسمة 19 إلىمليون نسمة  9,73من  ،(1947-1897خمسين عامًا )

 ،مليون نسمة 36,6 إلى( ليصل عدد السكان 1976-1947عام( خالل الفترة ) 29ن عاما )يأقل من ثالث
  .2006مليون نسمة في عام  72,6 إلىن عاما التالية ليصل يوتضاعف أيضا خالل الثالث

وفي حالة بقاء  ،(2015-2006مرة خالل الفترة ) 1,24ويالحظ من البيانات أن عدد السكان زاد بحوالي 
فمن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان خالل أربعة  ،2006معدالت الزيادة على نفس المنوال منذ عام 

 .2030أي بحلول عام  ،2006ن عامًا بدءًا من عام يوعشر 

كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان فمن  من وتأتي أهمية حجم ومعدالت نمو السكان
تطلب أن يتعـدى معـدل النمـو تاقتصاديًا أن المحافظة على مستوى المعيشـة في أي مجتمـع  عليهالمتعارف 

أي يجب أن يزيد معدل النمو االقتصادي عن  ،االقتصادي معدل النمو السكاني بثالثة أضعاف على األقل
 (2017 ،وزير التخطيط) .%4سنويا في حين أنه ما زال في حدود % 6

 :المكاني للسكان. التوزيع 4-1-2-2
وهو األمر  ،%(7,7حوالي )كما سبقت اإلشارة تمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة ضئيلة من جملة المساحة 

  .ارتفاع الكثافة السكانية بالمناطق المأهولة بالسكان عليهالذى ترتب 

 :يمكن التوصل للحقائق التالية ،وطبقا للبيانات السابق ذكرها

الرتفاعها من  ،عاماً  215في حوالي خالل  اضعف 37بأكثر من  الكثافة السكانية العامةزيادة متوسط  -
)الهيئة العامة  .2015في نوفمبر من عام  2نسمة/كم 90حوالي  إلى 1800في عام  2نسمة/كم 2,5

 ( 2015 ،لالستعالمات
حيث بلغت أعلى كثافة  ،المناطق الحضرية فيالصافية والتركز السكاني  زيادة متوسط الكثافة السكانية -

 مستوى كما سجلت أقل  ،(2نسمة/كم 6122يليها محافظة الجـيزة ) ،(2نسمة/كم 47285بمحافظة القاهـرة )
تليها محافظة السويس  ،نسمة/كم( بالمناطق المأهولة فقط 9.7كثافة سكانية بمحافظـة جنوب سـيناء )

 ( 2015 ،)الهيئة العامة لالستعالمات .نسمة /كم( 67)



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

104 
 

من % 10.6مليون نسمة تمثل  9.5كما تتصدر القاهرة كافة المحافظات من حيث عدد السكان بواقع 
مليون نسمة  6.6ثم محافظة الشرقية  ،%8.6مليون نسمة بنسبة  7.8تليها محافظة الجـيزة  ،جملة السكان

تليها الوادي  ،ألف نسمة 173 وتعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانًا بنحو .%7.4 بنسبة
من سكان % 25 حواليويشكل عدد سكان محافظات الوجه القبلي  .ألف نسمة 230الجديد بمقدار 

 .من المواليد الجدد بالدولة% 40حين أنها مسئولة عن  في ،الجمهورية

وعلى  ،(وصرف صحي ،كهرباء ،مياه)الكثافة في المدن الكبرى ضغوطًا على البنية األساسية وتخلق 
زيادة الطلب على اإلسكان،  ،بخالف مشاكل تلوث البيئة ،(وصحية تعليميةمرافق )الخدمات االجتماعية 

 .ونظرًا لضيق المساحات المعروضة زاد زحف المباني على األراضي الزراعية المحدودة نسبيا بالمدن

 :. مستوى خصائص السكان4-1-2-3
معدالت اإلعالة  ،ات خصائص السكان ومنها على األخصنلقى الضوء فيما يلى على بعض جوانب ومؤشر 

 .يالتعليموالمستوى 

 :ارتفاع معدالت اإلعالة .أ
أكثر دول  من عدد السكان نتيجة ارتفاع المواليد وهي نسبة تصنف مصر ضمن %40يمثل االطفال نسبة 

عاماً بما يؤدي لزيادة معدالت اإلعالة والتكاليف  15العالم في ارتفاع نسبة األطفال في الشرائح العمرية أقل من 
كما يمثل ضغطًا على الخدمات الحكومية حيث أن األطفال أكثر احتياجًا  ،على األسرة المصرية االقتصادية

 .الشباب وكبار السن للخدمات من

وجود هرم  ىإلكما أدت الزيادة السريعة للسكان نتيجة ارتفاع معدالت الخصوبة وانخفاض معدالت الوفاة 
بما يمثل عبئًا على المجتمع باعتبارها فئة مستهلكة  ،قاعدة عريضة من السكان دون سن العمل يسكاني ذ

مزيد من  إلىوتحتاج  ،وهي فئة غير منتجة أيضا ،فئة كبار السن إضافةوب .للخدمات والموارد المحدودة نسبياً 
% 56نسبة اإلعالة بلغت ) 1,8حوالي  إلىنجد أن معدل اإلعالة الكلية يصل  ،الخدمات ذات الطبيعة الخاصة

وفق حسابات فريق العمل بناء على بيانات  2014عام  إلى 2006خالل السنوات من عام ( في المتوسط
كما أن تلك . فرد من الفئة المعالة 1,8وتعني تلك األرقام أن كل فرد في سن العمل يعول  .الجهاز المركزي 

 .لفئة غالبًا ما تكون ذات سلوك غير إيجابي في التعامل مع الجوانب البيئيةا
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 :يالتعليمانخفاض المستوى  .ب
وبمتابعة تطور  ،من األهمية لدى المخطط ومتخذ القرار اية للسكان كثير التعليمتمثل نسبة األمية كمؤشر للحالة 

نالحظ أنها قد سجلت انخفاضًا ملحوظًا لكنه غير كاف حيث تظل  ،(2006-1986)نسبة األمية خالل الفترة 
 10)من جملة السكان % 50وقد هبطت النسبة من حوالي  .أية معايير محلية أو عالميةبالنسبة مرتفعة قياسًا 

بما  ،2006في تعداد % 30 إلىثم نزوال  ،1996بتعداد  %39,5حوالي  إلى 1986بتعداد سنوات فأكثر( 
ي والقضاء على األمية للتعامل بإيجابية أكبر مع القضايا التعليمواصل الجهود لرفع المستوى ت إلىيشير 

  .واالجتماعية والبيئية في المرحلة القادمة االقتصاديةوالتحديات 

فإن هناك مهددات أخرى للخصائص السكانية ال تقل أهمية وخطرًا،  ،يالتعليمالنخفاض المستوى  ضافةوباإل
% 13 إلىوارتفاع نسبة البطالة  ،%23 إلى تدنى نسبة مشاركة النساء في النشاط االقتصادي :ومن أبرزها

العالقة  إلىوتجدر اإلشارة في هذا الخصوص  .%27تجاوزت  التيبخالف تزايد معدالت الفقر  ،2014عام 
زيادة عدد األطفال باعتبارها وسيلة  إلىفكثير من األسر الفقيرة ينظرون  ،بين الفقر وارتفاع معدالت المواليد

  .لتداعيات تلك الزيادة سلبيًا في رفع معدالت اإلعالة في المجتمع إدراكلزيادة الدخل دون 

 :2017 مصر في للسكان العام للتعداد يةاألول النتائج دالالت .4-1-3
رغم اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة بقضية النمو السكاني المتزايد والعمل بكافة الطرق والوسائل على 

 إلىوالتي يتضح منها وصول عدد سكان مصر  2017خفض معدالت النمو السكاني، إال أن بيانات تعداد 
-2006نسمة خالل الفترة من مليون  22مليون نسمة ومنه يتضح ارتفاع عدد السكان بأكثر من  94أكثر من 

% 2.56 إلى 2006-1996% خالل الفترة 2.04، وهو ما يعني ارتفاع معدل النمو السكاني من 2017
 . 2017-2006خالل الفترة 

نسبة  ت، ما زال2017وكما يتضح من بيانات تعداد  ،ومن اآلثار السلبية الرتفاع معدالت النمو السكاني
من االحتياجات والمتطلبات  ا% من جملة السكان وهو ما يعني مزيد34 سنة أكثر من 15السكان أقل من 

 ية والصحية لتلك الفئة وتأثيرها السلبي على معدالت اإلعالة.التعليم

% من إجمالي مساحة مصر، 7.7ال تتعدى  المأهولةفكما ذكرنا سابقا أن المساحة  ،توزيع السكانأما قضية 
لسياسات من شأنها إعادة توزيع السكان نجد أن التوزيع المكاني عاقبة وعلى الرغم من تبني الحكومات المت

التركز في بعض المحافظات، حيث ما زالت  ازدادللسكان ما زال يتركز في محافظات بعينها، بل على العكس 
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% من جملة السكان، تليها محافظة الجـيزة 10.1تتصدر القاهرة كافة المحافظات من حيث عدد السكان بواقع 
% من إجمالي سكان الجمهورية، وكذلك محافظة الشرقية ارتفعت نسبة 9.1 إلىوالتي ارتفعت نسبة سكانها 

%. وتظل محافظات جنوب سيناء والوادي الجديد والبحر األحمر من أقل المحافظات استيعابًا 7.6 إلىسكانها 
 للسكان.

، على الرغم خصائص السكانالسكانية وهو من األهمية أيضا أن نلقي الضوء على العنصر الثالث في القضية 
أنها ما زالت مرتفعة حيث وصل  إال، 2006مقارنة ببيانات عام  2017من انخفاض نسبة األمية في عام 

سنوات فأكثر(، وترتفع نسبة  10% من السكان )25مليون أمي يمثلون أكثر من  18.4 إلىعدد األميين 
% في بعض المحافظات مثل محافظة 30أكثر من  إلى%، كما ترتفع 30أكثر من  إلىاألمية بين اإلناث 

 %(. 33.6%(، وسوهاج )34.6%(، أسيوط )35.9%(، محافظة بني سويف )37.2المنيا )

سنوات فأكثر( لم  4% من السكان )27أن حوالي  2017واألكثر خطورة من قضية األمية هو رصد تعداد 
بسبب عدم رغبة الفرد ذاته أو عدم رغبة  التعليم% من هؤالء لم يلتحق ب50من  ، وأن أكثرالتعليميلتحقوا ب

بشكل عام وما لذلك  التعليمأهمية  إلىتغير كارثي في نظرة فئة كبيرة من السكان  إلىاألسرة، وهو ما يشير 
 االقتصادية التنمية إلىمن تأثيرات مستقبلية سلبية ليس فقط على قضية األمية ولكن تصل آثارها السلبية 

 واالجتماعية والبيئية بشكل عام.

ي، فإن هناك تحديات أخرى للخصائص السكانية ال تقل أهمية وخطرًا، التعليمالنخفاض المستوى  ضافةوباإل
ومن أبرزها: تدنى نسبة المشتركين في التأمين الصحي حيث وصلت نسبة غير المشتركين أو غير المستفيدين 

 2017لي السكان. والجدير بالذكر أن بيانات الحالة العملية في تعداد السكان % من إجما49أكثر من  إلى
% في 12.5 إلىلم تصدر بعد، غير أن البيانات المعلنة من مصادر أخرى توضح أن نسبة البطالة تصل 

أكثر من  إلى%، وتصل 27%. كما تجاوزت معدالت الفقر نسبة 24.7 إلى، ترتفع بين اإلناث 2016عام 
 (2017 ،)المغربل .وسط الصعيد إقليم % في66

  :المستدامة والتنمية السكانية التحديات .4-1-4
فإن األمم المتحدة تعتبر السكان أحد أهم العناصر الحاكمة لتحقيق أجندتها العالمية للتنمية  ،كما سبقت اإلشارة

من مثيالتها  ،خاصة االجتماعية ،هذا السياق تحقيق نتائج أفضل فيوتحاول  ،SDGs – 2030المستدامة 
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 فيوعلى األخص  ،MDGs –اإلنمائية لأللفية  هدافحقبة األ فيتحققت  التيالمتواضعة ودون المأمولة 
 .عديد من مناطق العالم فيمواجهة الفقر والجوع والخصائص السكانية المتدنية 

حيث  ،هذا الخصوص فياألمم المتحدة وتمثل الزيادة السكانية الكبيرة ونمط تركزها التحدي األكبر لجهود 
كما يتوقع تركز الجانب األكبر  ،2050-2017مليار نسمة بين عامي  2.2يتوقع ارتفاع سكان العالم بمقدار 

% 50وتقدر األمم المتحدة أن أكثر من  .مناطق ودول العالم الفقيرة أو األقل نموا والنامية فيمن تلك الزيادة 
مليار نسمة  1.3 حوالييتوقع أن تستحوذ على  التي أفريقياقارة  فيمن الزيادة السكانية المتوقعة سوف تتركز 

 .نسمة من إجمالي الزيادة المتوقعة مليون  750 حوالي آسياحين يتوقع أن تستقبل قارة  في ،من حجم تلك الزيادة
(UN, 2017) 

وتهدد بصورة مباشرة  ،المعيشية لجانب كبير من سكان العالموتفاقم الزيادة السكانية من صعوبة األوضاع 
مليون نسمة ال يملكون الوصول للمياه  748حيث أن  ،مناطق واسعة فيفرص تحقيق التنمية المستدامة 

الدول  في% من سكان المدن 27وأن  ،بخالف ماليين أخرى ال تملك مصادر تزويد مستدامة بها ،النظيفة
رغم توقع و .(The Millennium Project, 2016) منازلهم فيكون خطوط أنابيب للمياه النامية كمثال ال يمل

 إلىفإن التقديرات تشير  ،مقارنة بالوضع الراهن 2030عام  في% 40زيادة الطلب العالمي على المياه بنسبة 
)بما  2030مناطق ذات ضغط مائي حاد بحلول عام  في ون عيشي% من سكان العالم سوف 50 حواليأن 

 االقتصاديةولهذه األوضاع المائية الصعبة انعكاسات سلبية مباشرة على األنشطة  .فيها الدول العربية ومصر(
تلك الدول لها  في% من األمراض 80وعلى سبيل المثال فإن  ،الدول النامية فيواالجتماعية للسكان خاصة 

 ( (The Millennium Project, 2016.عالقة بالمياه

  :المستدامة التنمية لدعم مصر في السكانية المشكلة مواجهة .4-1-4
 من السكانية للتحديات تناولها في مصر في 2030-2015 والتنمية للسكان القومية االستراتيجية تنطلق

 (2015 ،)وزارة الدولة للسكان :أبرزها ومن ،والمرتكزات المبادئ من مجموعة

 .التنمية على سلبياً  السكان زيادة معدالت تؤثر أال على ،للدولة الشاملة القوة عناصر أحد السكان -

  المرتفعة. اإلنجاب معدالت بأخطار التوعية في الدولة مسئولية مع ،األبناء عدد تحديد في األسرة حق -

 .الفقر وتخفيف الفقراء تمكين على والتركيز ،التنمية خطط في السكاني المكون  دماجإ -
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 .الخصوص هذا في المحليات دور وتعزيز ،السكانية والمشروعات البرامج إدارة في ،الالمركزية تطبيق -

  .الخاص والقطاع المدني المجتمع أدوار خاصة ،السكانية القضية مع التعامل في المشاركة توسيع -

 البرامج وتقييم وتنفيذ تخطيط لدعم ،السكانية البحثية واألنشطة والمعلومات البيانات لنظم مهم دور -
 –)أطلس التنمية السكانية  هإصدار ب الجانب بهذا اهتمامه للسكان القوميالمجلس  عزز وقد ،السكانية

 (2016)وزارة الصحة والسكان،  .2016جمهورية مصر العربية( في عام 

 :2030 عام حتى محددة قومية إستراتيجية اً أهداف السكانية االستراتيجية تتبنى كما

  .السكانية الزيادة معدالت خفض خالل من المصري  المواطن حياة بنوعية االرتقاء .أ

  .والسلوكية والمهاراتية المعرفية للمواطنين السكانية الخصائص تحسين خالل من مصر ريادة استعادة .ب

 .الوطن عبر السكان توزيع إعادة خالل من لمصر السكانية الخريطة رسم إعادة .ج

 بين التنموية المؤشرات في الفجوات تقليص خالل من ،االجتماعي والسالم االجتماعية العدالة تحقيق .د
  .للدولة المختلفة الجغرافية المناطق

 منفرداً  أو خاصاً  وراً مح (2030 مصر رؤية :المستدامة التنمية )استراتيجية تخصيص عدم من الرغم وعلى
 عرضتال السابق السكانية والقضايا التحديات كافة عتباراال في أخذت قد االستراتيجية أن إال السكانية للقضية

  .وبرامجها العشرة التنموية محاورها خالل ومن ،والبيئية االجتماعية ،االقتصادية الثالثة أبعادها في لها

 وثيقة في وردت كما السكانية المشكلة لمواجهة التالية التوجهات رصد يمكن ،الخصوص هذا فيو 
   :االستراتيجية

 بين الفجوة ردم على بالتركيز ،للسكان االجتماعي االندماج وتعزيز والفرص الحقوق  في المساواة تحقيق -
  .البطالة مواجهة ،للشباب األعمال ريادة ،المرأة  تمكين ،الجنسين

 التعليم خدمات في الجغرافية الفجوات ردم ،األساسي خاصة التعليم على بالتركيز ،السكان خصائص تحسين -
 رعاية ،الصحي والتأمين والدعم االجتماعية الحماية ومنظومات شبكة تعزيز ،الالئق والعمل والصحة

  .العمل فرص وخلق ،والتدريب الفني التعليم نظم وتطوير ،والمتفوقين الموهوبين
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 ،العشوائيات يقاطن ،المسنين ،المعيلة المرأة  ،الفقراء خاصة ،بالرعاية ىاألولو  المهمشة بالفئات االهتمام  -
 .المستدامة( التنمية أهداف مع يتوافق ما )وهو وغيرهم ،اإلعاقة ذوى  ،مأوى  بال األطفال

 التوطين وتحفيز ،جديد قومي عمراني ومخطط استراتيجي منظور خالل من ،للسكان الجغرافي التوزيع إعادة  -
  .بالبيئة واالهتمام ،العشوائيات ظاهرة مواجهة ،الجديدة التنمية مناطق في السكاني

 :التطوير واتجاهات الراهن الواقع – مصر في السكانية البيانات هيكل .4-2
 مجاالت بكافة الوثيقة وارتباطاتها وتداعياتها وأبعادها السكانية بالقضية والمصرية العالمية االهتمامات ضوء في

 وتحليلها جمعها وأوعية وأساليب السكانية للبيانات األنظار توجيه بمكان األهمية من يكون  المستدامة التنمية
 .العامة السياسات وصناع القرار ومتخذ المخطط دعم في ودورها ،ونشرها

 :السكانية البيانات أهمية .4-2-1
توزيعهم الجغرافي،  ،التوزيع العمري والنوعي لهم ،تمثل المعلومات الخاصة بالسكان من حيث حجم السكان

واألوضاع المعيشية والتوزيع المكاني والموارد الطبيعية للدولة موارد في  ،االقتصاديةوخصائصهم االجتماعية و 
وبناء استراتيجيات التنمية  ،غاية األهمية ألغراض صناعة واتخاذ وتنفيذ القرارات والسياسات والتخطيط لها

  .وجه الخصوص بوجه عام واالستراتيجيات السكانية على

والوطنية الخاصة بالسكان والتنمية على أهمية توفير البيانات  يةقليموقد ركزت المؤتمرات والمحافل الدولية واإل
والمعلومات السكانية وإتاحتها للمخططين ومتخذ القرار والمواطن العادي بدءًا من مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 

الجمعية العامة فيه والذى تعهدت  2014دولي للسكان والتنمية ما بعد وحتى المؤتمر ال 1994والتنمية عام 
لتزامات عالمية واجبة التنفيذ من جانب الدول اتنفيذ نتائجه باعتبارها بلألمم المتحدة )بمشاركة فاعلة من مصر( 

 (2015 ،)األمم المتحدة .في األمم المتحدة األعضاء

بخصوص البيانات والمعلومات  2014سكان والتنمية ما بعد ومن أبرز جوانب اهتمام المؤتمر الدولي لل
   :السكانية التوجهات التالية

وتضمينها في العمليات  ،توفير البيانات والتحليالت حول السكان والتنمية بأعلى قدر من الجودة -
 .واالستراتيجيات العالمية ذات الصلة بالسكان والتنمية )ومنها استراتيجيات التنمية المستدامة(
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لتوفير البيانات المناسبة في الوقت المناسب حول ديناميكيات السكان  ،الوطنية حصاءاتتقوية نظم اإل -
  .حصائيةاإلرد البشرية وكفاءة الموا ،وتطوير أنشطة الجمع والتحليل ،المختلفة

والعمل على تحقيق هذا الدمج في كل مستويات  ،تطوير دمج ديناميكيات السكان في تخطيط التنمية -
  .الحيوية والتسجيل المدني حصاءاتواالهتمام باإل ،وعمليات التخطيط التنموي 

بما يعزز دور بيانات السكان  ،الربط بين ديناميكيات السكان وقضايا االستدامة البيئية وتغير المناخ -
 .التنمية المستدامة أهداففي تحقيق 

ذات الصلة  حصائيةاإلوغير  حصائيةاإلفي األنشطة  ،تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني -
 .بالسكان والتنمية

 :السكانية البيانات مصادر .4-2-2
هنالك مصادر متعددة للبيانات الالزمة لدراسة السكان والتي تعكس خصائص السكان في لحظة زمنية معينة 

 .والسجالت اإلدارية ،المسوح ،( أهم مصادر البيانات السكانية في مصر وتشمل التعدادات2-4ويعرض الشكل )
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 هيكل البيانات السكانية في مصر"( "2-4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تم دراسة كل مصدر توفيما يلي نستعرض المصادر المختلفة للبيانات السكانية بشيء من التفصيل حيث 
 .من خالل أبعاد أساسية ثالثة هي نطاق التغطية والدورية والحداثة

  :والمنشآت واإلسكان للسكان العام التعداد .أ

التعداد السكاني منذ زمن  إجراءبتميزت تعتبر جمهورية مصر العربية من أشهر الدول على مر التاريخ التي 
أقدم الدول األفريقية أخًذا بسياسة حصر السكان عن طريق نظام كما تعتبر  ،العصر الحالي إلىالفراعنة 

 فيو  .ها في كل عصرأهدافوعرفت مصر تعدادات السكان عبر العصور مع اختالف أساليبها وتطور  ،التعداد
 أجري  1850 فيو  ،باشا علىم إبان عصر محمد 1800أجرى أول تعداد للسكان في عام العصر الحديث 

 البيانات السكانية

 مصادرها:
 التعداد
 المسوح
 السجالت

الجهات 

المعنية 

بالبيانات 

 السكانية

 البيانات: ومستخدم
 متخذ القرار

واضعي السياسات 
 والمخططين
 الجامعات

 المراكز البحثية

المراكز القومية 
 المتخصصة

... 

الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 

 واالحصاء

والهيئات الوزارات 
 المنتجة للبيانات
 السجل المدني
 وزارة الصحة
 وزارة العدل

المنظمات 
والمؤسسات 

الدولية 
 واالقليمية

... 

 :الخصائص
 اجتماعية 
 اقتصادية

... 

 :التغطية
 الدولة

المناطق 
 الجغرافية
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ولهذا  ،التعداد كل عشر سنوات إجراءثم تبنت مصر نظامًا دوريًا يقضى ب .1882تبعه تعداد  ،تعداد إحصائي
مع األخذ في االعتبار تعطل تلك الدورية ألسباب أو أخرى خالل العقود  .سمى هذا النظام بالنظام العشري 

 .األخيرة

عن موعد بداية التعداد  2017يناير من عام  21وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في 
ينما بدأ تعداد ب 2017حيث بدأ تعداد المنشآت والمباني في يناير  ،الشامل في مصر باستخدام التقنيات الحديثة

  .2017أبريل  18السكان في 

 :ويشمل التعداد العام للسكان والمباني ما يلي

 ويركز على عمليات جمع بيانات أعداد المباني وخصائصها واتصالها بالمرافق العامة  :حصر المباني
 .ومكوناتها من الوحدات وأماكن السكن وشاغليها في البلد في فترة زمنية معينة

  وتوزيعها الجغرافي وأنواع أنشطتها،  ،االقتصاديةحصر كافة المنشآت  ويركز على :المنشآتحصر
التعداد االقتصادي  إجراءفي  طارويستخدم هذا اإل ،وعدد العاملين فيها موزعين حسب النوع والنسبة

 .بالعينة االقتصاديةوكذا في المسوح  ،الحقاً 

 البيانات التي تخص فترة زمنية معينة لجميع األفراد المقيمين  ويعبر عن عملية جمع :تعداد السكان
 ،في تاريخ إسنادها الزمني المحدد االقتصاديةموغرافية واالجتماعية و يلدا موأن تسجل خصائصه ،بالدولة

  .مع تصنيف هذه البيانات وعرضها وتحليلها ونشرها أو توزيعها

  :واإلدارية المدنية السجالت ب.
التسجيل المستمر والدائم واإللزامي والعالمي لوقوع وخصائص األحداث  :التسجيل المدني على أنهاتعرف أنظمة 

بموجب مرسوم أو الئحة وفقا للمتطلبات القانونية لبلد  عليهالحيوية المتعلقة بالسكان على النحو المنصوص 
وهذه السجالت هي  .القانون  عليها ويتم التسجيل المدني أساسًا لغرض إنشاء الوثائق القانونية التي ينص .ما

  .الحيوية حصاءاتأيضا المصدر الرئيسي لإل

والسجل  التعليموسجالت  ،والطالق ،الزواج ،الوفيات ،الحيوية مثل المواليد حصاءاتوهي ترصد الوقائع واإل
 ،وتتم عملية التسجيل فيها بصفة مستمرة نظرًا الرتباطها بحقوق األفراد وعنصر اإللزامية ،ذلك إلىالمدني وما 

يرتبط  .خالل فترات مختلفة )يوم / أسبوع / شهر / سنة( إحصاءاتويمكن الحصول منها على معلومات و 
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وعلى  عليه التسجيل في تلك السجالت بالهدف من إنشاء السجل والجهة التي تديره والمسئولة عن الحفاظ
  .المعلومات الواردة به

 .وهناك عناصر أساسية ترتبط بنظم التسجيل المدني

 بحيث تتضمن جميع األحداث الحيوية التي تحدث في كل منطقة جغرافية :التغطية الشاملة. 

 دون توقف أو فجوات زمنية :الدقة واالستمرارية. 

 محددة إحصائيةوتستخدم ألغراض إدارية و  ،القانوني طارمن خالل اإل :السرية. 

 مع الحرص على أن تكون الفترات البينية واحدة :النشر المنتظم. 

 :موغرافيةيلدا العينة مسوح ت.
 وذلك من خالل ،ًا آخر للبيانات السكانيةمهمغرافية مصدرًا و ميلدتشكل الدراسات االستقصائية للعينة ا

على البيانات من عينات مختارة ويتم الحد من الخطأ اإلحصائي في استقصاءات العينات بحيث يتم الحصول 
كما يتم  ،البيانات من خالل تحديد حجم العينات بأساليب علمية وفقا للتجانس أو عدم التجانس داخل المجتمع

 .علمية إحصائيةوالتحقق من دقة البيانات بأساليب  عليهااختبار البيانات التي تم الحصول 

 ،أنها تتطلب عددًا أقل من الباحثين والمقابالت ،البيانات من خالل استقصاءات العينات ومن مزايا جمع
ويمكن الحصول على معلومات عن بعض الموضوعات المحددة  ،وبالتالي فهي أقل تكلفة عن الحصر الشامل

حيث أنها  ،في الحصر الشامل عليهاالتي ال يمكن عادة الحصول  ،بالتفصيل من خالل استقصاءات العينات
كما يمكن  .باحثين أكثر مهارة واستبيانات مصممة بشكل يساهم في الحصول على البيانات بدقة إلىتحتاج 
أو التعديل من  ضافةالمطروحة باإل ويمكن أن تتفاوت االسئلة ،استقصاءات للعينات بشكل أكثر تكراراً  إجراء

ال يمكن الستطالعات العينات أن تحل  ،وعلى الرغم من هذه المزايا .وقت آلخر وفق المتغيرات أو المستجدات
  .كما يمكن استخدام العينات في كل مرحلة من مراحل التعداد ،محل التعدادات الكاملة

توفر الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية فرصًا أفضل للحصول على بيانات في وقت  ،ذلك إلى ضافةباإل
الظروف المعيشية لألفراد  ،غرافيةو ميلدالخصائص االجتماعية وا :منها كمثال ،مةأقل وبصورة أكثر مالء

الخصائص  ،شارك فيها األفرادياألنشطة التي  ،مستوى الرفاة االقتصادي واالجتماعي لألفراد واألسر ،واألسر
 .التغير االجتماعي واالقتصادي ،موغرافية والعوامل الثقافية التي تؤثر على السلوكيلدا
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السكانية التي قام بإجرائها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء خالل العقود  األبحاثومن أهم المسوح و 
  :السابقة ما يلي

 "المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالسكانية للجهاز  األبحاثأهم المسوح و ( "1-4جدول رقم )

 أنواع المسوح  مجال المسوح

مسوح مرتبطة 
 بالتعداد

وتحليل بيانات التعداد  ،2006تقييم بيانات التعداد  ،1986المسح البعدي للتعداد العام للسكان  -
2006.  

بحوث خصائص 
 السكان

 .2003وقنا  محافظات أسيوط وسوهاج فيالحصر الشامل لخصائص الســـكان  -
المجلس القومي بالتعاون مع  2014عوامل تنامي انتشــار المناطق العشــوائية في القاهرة الكبرى  -

 .1995لسكان محافظات مصر  الديموغرافيةومشروع المالمح  ،للسكان
 حصاءاتبحوث اإل

 الحيوية
 .1975-1974بحث قياس قصور تسجيل األحداث الحيوية  -

بحوث ترتبط بقضايا 
 الخصوبة

 .1980ومسح الخصوبة المصري  ،1975-1974 القوميبحث الخصوبة  -
ومشــروع تقييم مؤشــرات الخصــوبة وممارســة تنظيم  ،1991والطفل المســح المصــري لصــحة األم  -

 .1980 -1960مصر للفترة من  فياألسرة 
وأســــــباب ارتفاع مســــــتوي الخصــــــوبة في محافظة الســــــادس من أكتوبر  ،2008التربية الســــــكانية  -

  .2012)بالتعاون مع المجلس القومي للسكان( 

بحوث ترتبط بقضايا 
 الصحة والوفاة

 

وبحث فقد األجنة ووفيات الرضـــــــع  ،2004/2005" لقرى مشـــــــروع "تحســـــــين المســـــــح الصـــــــحي -
1978، 1980، 1982. 

والمسح  ،2000، 1993/  1992لوفيات االمهات بســــــــــــــبب الحـــــــمل والوالدة  القوميالمـــــــســــــــــــــح  -
 .)بالتعاون مع وزارة الصحة( 1993لوفيات األطفال  القومي

 .2015ون مع برنامج الغذاء العالمي بالتعا -مسح متابعة وتقييم حالة األمن الغذائي -
بحوث ترتبط بقضايا 

 الهجرة
 

بهولندا  (NIDI)ومسح الهجرة الدولية بالتعاون مع معهد  ،1979بحث اختالفات الهجرة الداخلية  -
المســــــــــــــح  ،2013المســــــــــــــح القومي للهجرة الدولية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية و  ،1996

  .2015بعي لألسر المهاجرة تالت

بحوث ترتبط بقضايا 
 التشغيل

والمســــــــح  ،2001للطفولة واألمومة  القوميلعمالة األطفال بالتعاون مع المجلس  القوميالمســــــــح  -
 .2010مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  فيلعمالة األطفال  القومي
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 أنواع المسوح  مجال المسوح

 .بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي 2011القطاع الزراعي  فيمسح عمالة األطفال  - 

 بحوث أخرى 

ومشــــــــــــــروع تدعيم قدرات  ،1986للتعـداد  الديموغرافيتدعيم قدرات الجهـاز في مجـال التحليـل  -
والمســح التتبعي للنشء والشــباب مع مجلس  ،1994 الديموغرافيالمحليات للتحليل  فيالعاملين 

 .2016، 2013السكان الدولي 
بالتعاون مع صـــــندوق األمم المتحدة لدعم  2015للعنف ضـــــد المرأة  االقتصـــــاديةمســـــح التكلفة  -

 .والمجلس القومي للمرأة  ،(UNFPAاألنشطة السكانية )
 .بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة  2015مسح استخدام الوقت  -

 .مركب بمعرفة الفريق البحثي من مصادر متعددة للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر

ومسح  ،للعنف القائم على النوع االقتصاديةويالحظ من الجدول السابق وجود مسوح حديثة مثل مسح التكلفة 
مسوح مثل المسح القومي لعمالة األطفال والذي توقف عام  إنتاجكما توقف الجهاز عن  .استخدام الوقت

 .الصحي والذي يعد بواسطة وزارة الصحة الديموغرافيكما تم استعواض بعض المسوح بالمسح  .2010

 .السكانية البيانات اتإصدار  أهم .4-2-3
 تلك أبرز ومن ،السكان مجال في واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي  الجهاز تاإصدار  أهم الجزء هذا يستعرض

 :يلي ما اتصدار اإل

o حيث عام كل من سبتمبر في السنوي  لإلحصاء كتاب يصدر :السنوي  اإلحصائي الكتاب 
 .2016 عام من سبتمبر في كتاب آخر صدر

 

o مايو في النهائية نتائجه أعلنت والذى عشر الثالث التعداد هو : 2006السكان تعداد 
2008. 

o أجزاء( )ثالثة 1976 تعداد لبيانات الديموغرافي التحليل. 
o أجزاء( )ثالثة 1986 تعداد لبيانات الديموغرافي التحليل. 

 

o سنوية نشرة :رقامأ في مصر. 
 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=19635
http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=19635
http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23011
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o  فيتتضمن تقديرات السكان وأعداد ومعدالت المواليد والزيادة الطبيعية  :المواليدنشرة 
 .وتصدر في شهر يونيو من كل عام ،وبعض المؤشرات السكانية ،مصر

 

o  فيتتضمن تقديرات السكان وأعداد ومعدالت الوفيات والزيادة الطبيعية  :الوفياتنشرة 
 .وتصدر في شهر يونيو من كل عام ،وبعض المؤشرات السكانية ،مصر

 

o  وتتضمن المعدل الخام  ،اقتصادية /تعطى مالمح ديموغرافية/ اجتماعية :الزواجنشرة
 وتصدر في يونيو سنويا. ،توزيع عقود الزواج طبقا للمحافظات والشهور ،للزواج

 

o  تتضمن المعدل الخام للطالق وتوزيع شهادات الطالق طبقا للمحافظات  :الطالقنشرة
 .وتصدر في شهر يونيو من كل عام ،انة(يلدا - التعليموالشهور وخصائص أخرى )

 

o "مجلة نصف سنوية تصدر في شهري يناير ويونيو :مجلة السكان "بحوث ودراسات.  
 

 2017مصر  فيواإلسكان والمنشآت . األدوار التنموية للتعداد العام للسكان 4-3

 االقتصاديةًا في رسم عمليات التنمية مهمالسكانية الشاملة دورًا  حصاءاتتلعب اإل ،كما سبقت اإلشارة
واالجتماعية من خالل توفير المعطيات البيانية أمام الجهات التخطيطية في إعداد خطط التنمية الشاملة ووضع 

 .جانب عمليات متابعة تنفيذ الخطة وتقييمها إلى ،البرامج والمبادرات الالزمة لتنفيذها

الوعي العام وة حول "وقد أكد على هذه الخصوصية رئيس الجهاز المركزي لتعبئة العامة واإلحصاء في ند
 القومي" والتي نظمها معهد التخطيط تحسين منظومة التخطيط –بالتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

أهمية ودور التعداد في مساعدة القائمين على وضع الخطط التنموية في تلمس  إلىحيث أشار  ،2017عام 
من بيانات تعكس الواقع السكاني الحقيقي من خالل  الطريق الصحيح نحو تنمية اقتصادية واجتماعية تنطلق

  .بيانات التعدادات السكانية المختلفة

أن  ،2017يوليو  15اإلداري في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ  صالحكما أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة واإل
أهمية التعداد السكاني ودوره  إلىوزارة التخطيط بصدد إعداد قواعد بيانات لكافة مجاالت التنمية وأشارت 

حيث  ،أن التعداد السكاني ضرورة لوضع خطة تنمية دقيقة إلىكما أشارت من قبل  .المحوري في هذا المجال
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 ،موضحة أنه ال يمكن وضع خطة سليمة للتنمية دون بيانات دقيقة ،شددت على أهمية التعداد السكاني لمصر
  .2017مباني والسكان والمنشآت وهو ما سيحققه التعداد السكاني لحصر ال

 :. التعداد والمؤشرات السكانية4-3-1

يساهم التعداد السكاني في توفير العديد من البيانات والمؤشرات التي ترتبط بالتركيب السكاني للمجتمع من  
تبني  علىوالتي تساعد متخذي القرار وصناع السياسات  ،حيث الجنس والعمر وغيرها من خصائص السكان

 .لخطط المناسبة والمالئمة لجميع شرائح المجتمعا

 :ها باستخدام بيانات التعدادإنتاجوفيما يلي نورد بعض المؤشرات السكانية والتي يمكن 

ويتضمن أيضا نسبتهم حسب الفئات العمرية والنوع البيولوجي وتوزيعهم داخل الدولة ومستوى  :حجم السكان .أ
 إلىكما يوفر معطيات عن حجم الداخلين  ،دخول األفراد بما يدعم تخصيص الموارد والخدمات العامة

 .سوق العمل واحتياجاتهم من توفير فرص العمل

هو توقع افتراضي يمثل أقصى ما يمكن توقعه لحياة أي فرد في و  :توقع الحياة عند الميالد ومعدالت الوفاة .ب
وهو ال يعكس فقط التقدم الصحي الذي يتمتع به األفراد داخل الدولة بل يعكس أيضا نوعية  ،المجتمع

  .لذا يتفاوت المؤشر بتفاوت درجة التقدم بين المجتمعات .الحياة التي يحياها هؤالء األفراد

وهو يتأثر للغاية بمستوى  ،وهو مؤشر يختلف أيضا باختالف المجتمعات :والرضعمعدالت وفيات األطفال  .ج
ونوعية السكن الصحية من حيث توافر إمدادات للمياه النقية وإمدادات  ،التقدم في الرعاية الصحية في الدولة

  .وغيرها ،للصرف الصحي

متحدة )مثل البرنامج وتركز منظمات األمم ال :األسر التي تحصل على مياه مأمونة وصرف صحي .د
اإلنمائي( على مدى انتفاع السكان بإمدادات المياه المأمونة حيث أن المياه غير المأمونة تعد ضمن 

 .األسباب المباشرة لكثير من األمراض خاصة في البلدان النامية

عم ود ،من جهة الوطنيبمستوى رأس المال البشرى والمعرفي  االرتقاءوهو عنصر حاكم في  :التعليم .ه
  .التحول االقتصادي واالجتماعي واإلبداعي المستدام في المجتمع من جهة أخرى 

( ويساهمون بمجهوداتهم 64-15ويمثلهم األفراد داخل قوة العمل بالفئة العمرية ) :القوى العاملة والمشتغلين .و
 .السلع والخدمات إنتاجالجسمانية والعقلية في أي نشاط اقتصادي يتصل ب
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هم يلدوتشمل األفراد في سن العمل ولم يعملوا خالل فترة االسناد الزمني في أية أعمال وكان  :البطالة .ز
كم أن التعريف الموسع للبطالة يعنى النسبة المئوية للمتعطلين عن  .الرغبة والقدرة وقاموا بالبحث عن عمل

 .وللمؤشر أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة .العمل من مجموع ذوي النشاط االقتصادي

أما اإلنفاق فيرتبط  ،الفرد مقابل عمله عليهيرتبط الدخل بقيمة المقابل المادي الذى يحصل  :الدخل واالنفاق .ح
ويرتبط هذا المؤشر بحالة ومتغيرات االقتصاد  ،باستهالك األفراد من السلع بأنواعها والخدمات المختلفة

 .أحوال األسواق واالدخارالمختلفة بما فيها 

 .نظرة مستقبلية :. التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت4-3-3

( ينطوي على استثمار Population Censusالتعداد السكاني ) إجراءالتأكيد على أن  ،من األهمية بمكان
وقد تم  .كما تتسم التحضيرات للتعدادات بصعوبات مهنية وتنظيمية وإدارية ،جهود كبيرة وتكلفة مالية باهظة
م التقنيات الحديثة في اعن غيره من التعدادات السابقة من خالل استخد 2017تطوير آليات تنفيذ تعداد عام 

اإللكتروني  التحليل إجراءالبيانات و  إدخالكذلك  ،من المراحل الورقية ااألمر الذي ألغى عدد ،جمع البيانات
ويطرح الحجم الكبير من البيانات الرسمية  .بصدور النتائج النهائية نتهاءً اية و األوللخروج بالنتائج على البيانات وا

الرسمية األخرى تساؤالت حول دور السجالت اإلدارية وإمكانيات  حصاءاتيوفرها التعداد بجانب اإل التي
  .إحصائيةسجالت  إلىتحويلها 

 :سجل احصائي إلى. شروط تحويل السجل اإلداري 4-3-3-1

تتزايد التوصيات الموجهة من المنظمات الدولية لتعظيم استفادة األجهزة الوطنية لإلحصاء من بيانات السجالت 
حيث تشكل مكونات تلك السجالت البنية التحتية لقواعد  ،اإلدارية والمتوفرة بالفعل لدى الجهات الرسمية بالدولة

الرسمية الصادر من األمم  حصاءاتفقد نص المبدأ الخامس من المبادئ األساسية لإل .حصائيةاإلالبيانات 
 :المتحدة على

من أي مصدر كان سواء من الدراسات االستقصائية  حصائيةاإل"يجوز الحصول على البيانات لألغراض 
وهي تختار المصدر أن تضع في االعتبار  حصائيةاإلوينبغي للوكاالت  ،أو السجالت اإلدارية حصائيةاإل

 ".عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كاهل المجيبين

 ،آسياواالجتماعية لدول غرب  االقتصاديةالمنبثقة عن اللجنة  حصائيةاإلكما ورد في تقرير اجتماع اللجنة 
 :ما نصه 2006الدورة السابعة 
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الوطنية  حصائيةاإلالرسمية للمكاتب  حصاءاتينبغي العمل على إنشاء آلية للحصول على أهم مصادر اإل"
واستخراج بيانات  ،والوزارات المختصة والتي يمكن أن توفر مؤشرات التنمية ،من بيانات السجالت اإلدارية

بغي بشكل خاص التنسيق مع الوزارات المختصة بالصحة والبيئة وين .النوع االجتماعي وجغرافية المنطقة
الحيوية  حصاءاتاالهتمام بتطوير السجالت اإلدارية لإل إلى ضافةباإل ،والطاقة والمباني واألشغال العامة

 ".والضمان االجتماعي والعمل

لألمم  حصائيةاإلالتي اعتمدتها اللجنة  ،الرسمية حصاءاتمن المبادئ األساسية لإل األولكما يحدد المبدأ 
 :1994المتحدة في دورتها الخاصة لعام 

بما تقدمه للحكومة  ،الرسمية عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي حصاءاتإن اإل"
 ،ولتحقيق ذلك .غرافية واالجتماعية والبيئيةو ميلدوا االقتصاديةواالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة 

 حصائيةاإلالرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات  حصاءاتيتعين أن تقوم الوكاالت المعنية باإل
 ".وتوفيره للمواطنين بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات

تزايد أهمية السجالت اإلدارية  إلىكما أدت التطورات التي حدثت في مجال تقنية الحاسب اآللي والمعلومات 
إحصائيات رسمية على قدر كبير من الدقة  نتاجواستخدام السجالت اإلدارية كوسيلة إل ،في العمل اإلحصائي

لتسجيل  ،في معظم الدول ،يتم استخدام نظام التسجيل المدني .ولعل أهمها التسجيل المدني ،والموثوقية
  .مثل المواليد والوفيات والزواج والطالق وغيرها ،األحداث الحيوية والمدنية إحصاءات

 :حصائي ومن أبرزهاإسجل  إلىطرحت محددات وشروط لتحويل السجل اإلداري  ،في ضوء ذلك

ودور أجهزة  ،حصائيةاإلينظم استخدام هذه البيانات لألغراض  ،داعم يتشريعي وقانون إطارتوفير  -
وضع بنود تتعلق بالتعريف المفصل لحماية تلك  إلى ضافةباإل ،اإلحصاء الوطنية في هذا الخصوص

 .مثل هذه التشريعات إصداروقد قامت العديد من الدول ب ،البيانات

خاصة أن تلك السجالت تحتوى على بيانات شخصية على المستوى  ،القبول والموافقة المجتمعية -
  .الفردي بما يثير قضايا حماية الخصوصية في المجتمع

حيث يجب تحديد دقيق للسجالت األساسية  ،لتحديد الهوية الطبيعية واالعتباريةوضع نظام موحد  -
والعمل على استخدام نظم موحدة للهوية عبر المصادر  ،حصاءاتاإل إنتاجالتي سوف تستخدم في 

  .إليهاالمستندة  حصاءاتاإل إنتاجالمختلفة بما يسهل ربط السجالت المختلفة لتسهيل 
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نظرًا للتعامل مع مجاالت متعددة ومتشابكة مثل نظم الضمان  ،ومحدثة تطوير نظم سجالت دقيقة -
ويالحظ أن هذه السجالت في معظمها ترتبط بأنظمة تديرها  .والنظم الضريبية وغيرها ،االجتماعي

 .وبالتالي فمن الضروري إنشاء تلك السجالت على مستوى الدولة ،الدولة

بما فيها األجهزة الحكومية أو الوحدات  ،السجالت تملك أو تدير التيالتعاون مع كافة الجهات  -
  .من كافة جهات الدولة المعنية وااللتزاموهو ما يتطلب خططًا للتنسيق والتعاون  ،المحلية

لذا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن يستثمر جهوده في تطوير التعداد القائم على نظام 
ها تلك السجالت والجهاز يلدبما يصب مباشرة في تعزيز التعاون الوثيق بين الجهات التي  ،السجالت اإلدارية

ضرورة تنفيذ  إلىجدر اإلشارة تو  .المسئول وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الوطنياإلحصائي 
 مسوح مكملة للتعداد للحصول على البيانات التي ال تتضمنها السجالت اإلدارية. 
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 الهيكل العام للنظام اإلحصائي القائم على السجالت"( "3-4شكل رقم )

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :. السجالت األساسية التي يمكن من خاللها توفير بيانات التعداد بجهاز اإلحصاء4-3-3-2 -

يضم نظام السجالت األساسية معلومات محدثة باستمرار عن جميع األفراد المقيمين بالدولة وكذلك  -
  .والعاملين لحسابهم الخاص األعمالوالشركات العاملة بالدولة ورجال  ،المساكن والمنشآتعن 
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 :وتشمل السجالت األساسية ما يلي

بيانات أساسية لكافة ويضم  :تضمن أيضا بيانات عن المباني والمساكن(ينظام المعلومات السكانية ) .أ
  .وكذلك بيانات عن المباني ومشاريع بناء المساكن ،المواطنين والمقيمين بصفة دائمة في الدولة

يتضمن سجل العقارات  :(Real Estate Information Systemنظام المعلومات العقارية ) .ب
 أجهزة :ومن الجهات المعنية بتلك السجالت .والمساحات وكذلك كافة الحقوق المتعلقة بالممتلكات

  .ية والمحاكم المحليةالوحدات المحل ،وزارة العدل ،المساحة الوطنية

بيانات أساسية يضم  :(Business Information System( )األعمالنظام المعلومات التجارية ) .ت
أجهزة  ،ومن الجهات المعنية بها الجهاز المعني بالبراءات والتسجيل ،األعمالعن الشركات ومنظمات 

 .لتعبئة العامة واإلحصاءلوالجهاز المركزي  ،األعمالاالتحادات المهنية ألصحاب  ،الضرائب

 ،وسجالت طالبي العمل ،سجالت المعاشات التقاعدية ،العمالة ،الضرائب :وتشمل :سجالت أخرى  .ث
والذي يغطي  ،وسجالت الطالب ،سجالت المباني والمساكن ،والدرجات العلمية التعليمسجالت اكتمال 

( العالقة 4-4ويوضح الشكل ) .ةية التي تلي المرحلة االبتدائيالتعليمجميع الطالب في المؤسسات 
 .حصائيةاإلبين السجالت اإلدارية والسجالت 

 :الضرورية لتجهيز السجالت اإلدارية حصائيةاإل. العمليات 4-3-3-3

 حصائيةاإلقبل البدء في عمليات تنظيم السجالت اإلدارية فإن هناك العديد من العمليات واالعتبارات 
  :ومن أهمها ،الواجب أخذها في االعتبار

بحوزة التي للتوافق مع تلك  ،تعديل البيانات في السجالت اإلدارية القائمة ومعالجة القيم المفقودة -
 .المقررة حصائيةاإلكما يجب أن تتوافق مع المتطلبات  ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

مثال للمطابقة ؛ كافة الدخول الخاصة بفرد ما يتم تجميعها  ،المطابقة واالختيار باستخدام رقم موحد -
 .(64-15مثال اختيار السكان في الفئة العمرية ) ،من السجالت المختلفة

مثال ذلك ؛ خلق متغير األسرة المعيشية  ،مستمدة من السجالت أهدافوخلق  ،عمليات اإلسناد الزمني -
 .داألوالمن خالل تجميع األفراد المنتمين لهذه األسرة وهم الزوج والزوجة و 

 .وغيرها ،مثال إجمالي الدخل ونوع األسرة المعيشية ،خلق متغيرات مستمدة من السجالت -
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 "حصائيةاإلالعالقة بين السجالت اإلدارية والسجالت ( "4-4شكل رقم ) -

 
 
 
 
 

 

 

 
أن إنشاء سجل متكامل جديد ليس من الضروري أن يقوم  إلىومن األهمية بمكان في هذا الخصوص اإلشارة 

 إجراءألنه وفقا للخبرة الدولية في هذا المجال يجب أن يتم  ،بالكامل على استخدام سجالت إدارية جديدة تماما
 .عمليات مكثفة ومسبقة على البيانات اإلدارية مع التأكيد على ضرورة استخدام العديد من المصادر اإلدارية

 حصاءاتاإل إنتاجلكن  ،السجالت اإلدارية شيء أساسي إلىآخر فإن الحصول على صالحية الولوج بمعنى 
الذى يديره الجهاز المركزي للتعبئة العامة  الوطنيلن يتم دون المرور بآليات وشروط النظام اإلحصائي 

  .واإلحصاء

 :. تأمين جودة البيانات4-3-3-4

 :خطوات على النحو التالي يتم تأمين جودة البيانات من خالل عدة

 .التواصل مع مالكي السجالت من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عليهافحص البيانات التي حصل  -

أو عدم االتساق  ،وتحليل أسباب وحجم عدم التطابق ،فحص وتحليل القيم المفقودة وحجمها وأسبابها -
 .اإلبالغ عنهاو 

 السجالت اإلدارية
 المستخدمة لألغراض اإلدارية

 العمليات اإلحصائية على السجالت 
 عمليات تحويل السجالت اإلدارية إلى سجالت إحصائية

 السجالت اإلحصائية 
 تستخدم لألغراض اإلحصائية 
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 .تقييم جودة بيانات األفراد والمتغيرات -

 .الحفاظ على وصيانة سجالت التعداد القائم على السجالت اإلدارية -

تكمن في أربعة اختالفات  حصائيةاإلمع مالحظة أن االختالفات بين السجالت اإلدارية والسجالت  ،هذا
  :وهي على النحو التالي ،أساسية

  ،إنشاء السجلاختالف الغرض من  -

  ،اختالف القواعد المطبقة فيما يتعلق بالهدف الفردي -

  ،اختالف المنهجية المطبقة في حالة وجود أخطاء بكال السجلين -

 .حصائيةاإلكيفية معالجة البيانات اإلدارية لألغراض و  -

توضح أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال الكيفية التي يتم من خاللها بناء هيكل نظام التعداد القائم و 
 :الشرطين التاليينعلى السجالت اإلدارية من خالل تبنى 

 حصائيةاإلوكذلك توحيد المصطلحات  ،مفاهيمي واضح لكافة المصطلحات المستخدمة إطاروضع  .أ
  .والمصطلحات الخاصة بنظم المعلومات

حيث أن هناك  ،مثال ذلك األفراد واألسر المعيشية ،تحديد المجموعات الطبيعية داخل كل سجل .ب
جدًا سواء لألغراض اإلدارية أو لألغراض  مهمةهذه العالقات  ،عالقات داخل تلك المجموعات

( 5-4ويوضح الشكل التالي رقم ) .من النظامين لذا البد من وجود روابط داخل أي ،حصائيةاإل
 .العالقة بين السجالت األساسية والسجالت األخرى والروابط المستخدمة
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 "والسجالت األخرى والروابط بينها السجالت األساسية( "5-4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source: Wallgren, Anders and Britt (2014) Register-Based Statistics Administrative Data for 

Statistical Purposes. Sweden: Statistics Sweden-Wiley Series. 

 :. خطوات بناء النظام اآللي القائم على السجالت4-3-3-5

 ،تطوير تطبيقات باستخدام السجل األساسي :تتضمن خطوات بناء النظام اآللي القائم على السجالت ما يلي
وتطوير تطبيقات متقدمة  ،تطبيق واحد لكل سجل من السجالت ،تطوير تطبيقات باستخدام المصادر اإلدارية

 .المختلفة حصائيةاإلعن طريق تكامل البيانات المستخرجة من السجالت 
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في إنشاء سجل إحصائي وذلك على النحو  المهمةلتضمين المتغيرات كأحد المحاور  إطاركما يجب وضع 
 :التالي

فالمتغير هو صفة يمكن قياسها للكيان أو الوحدة التي يتم جمع  :تعريف المتغيرات التي يحتويها السجل .أ
  :إلىويمكن تقسيم المتغيرات  .بيانات عنها

 .يتم جمعها من السجالت اإلدارية أو من التعداد ويتضمنها السجل :المتغيرات األساسية الداخلية -

  .يتم تكوينها باستخدام عدد من المتغيرات داخل السجل :المتغيرات المشتقة الداخلية -

 .السجل باستخدام سجل آخر داخل النظام إلىها إدخالويتم  :المتغيرات األساسية الخارجية -

المتغيرات من سجل آخر في  هي متغيرات تم تكوينها باستخدام عدد من :المتغيرات المشتقة الخارجية -
  .النظام

 ،يجب أن يتضمن هذا المفهوم تعريف الكيان الذي يتم جمع البيانات عنه :وضع مفهوم للمتغيرات .ب
كما يجب أن يتضمن هذا التعريف كيفية قياس  .ونقطة أو فترة اإلسناد الزمني ،المتغيرات التي ترتبط به

ينطبق هذا كذلك على المتغيرات المشتقة من السجل  .وما هو معيار القياس )مسطرة القياس( ،المتغيرات
  .سجل آخر أي ساسي أواأل

 .حصاءاتالعديد من اإل إنتاجحيث يتم استخدم تلك المتغيرات في  :توحيد المتغيرات في السجالت .ت

مع مراعاة أن  ،من مصادر مختلفة عليهاالمتغيرات المطلوبة يتم الحصول  :إنشاء متغيرات السجل .ث
  .من النظام الذي سينتج المخرجات المطلوبة االسجالت ستكون جزء

 :أربعة أنواع من المتغيرات كالتالي حيث أن هناك ،تكوين المتغيرات المشتقة باستخدام النماذج .ب

 .لفئات اقيم أو تقسيمهلالمتغيرات المشتقة بواسطة التقسيم لمجموعات تبعا ل -

بعض العمليات الحسابية أو العمليات المنطقية  إجراءالمتغير اإلحصائي المشتق من خالل  -
  .باستخدام العديد من المتغيرات الموجودة بالسجالت اإلدارية من مصفوفة البيانات

نوع من الكيانات األخرى بالسجل  إلىالمتغيرات المشتقة من خالل ربط متغير من سجل آخر يعود  -
  .األساسي ترتبط بالكيان المستهدف
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على سبيل المثال ؛ دخل األسرة  ،ة من خالل تجميع المتغير من سجل آخرالمتغيرات المشتق -
 .المعيشية يتم إنشاؤه من خالل تجميع قيم متغير الدخل لكافة أفراد األسرة المعيشية

كما  .ويمكن الحصول على متغير ذي معنى باستخدام عدد من المتغيرات المستقاة من السجالت اإلدارية
حتى عند استخدام الرموز  ،وجوب التفريق بين األنواع األربعة السابقة من المتغيرات إلىتجدر اإلشارة 

 .في التعامل مع تلك المتغيرات عليهوذلك لوضع مفهوم موحد يمكن التعويل  حصائيةاإل

حيث يفضل أن يتم تقسيم  ،هناك كذلك تصنيف يجب أن يكون محل اهتمام بالغ فيما يخص المتغيرات
  :النحو التالي المتغيرات على

هناك متغيرات تكون من السجل األساسي أو المحلي وهناك متغيرات  :متغيرات من مصادر مختلفة .أ
  .هناك متغير أولي وهناك متغير مشتق .يتم استجالبها من مصادر أخرى 

يجب التفريق بين ستة أنواع من المتغيرات وفقا لوظيفتها أو  :متغيرات ذات وظائف مختلفة في النظام  .ب
 ،االتصالمتغيرات التواصل أو  ،المتغير التعريفي :دورها في النظام التسجيلي وذلك على النحو التالي

 .ةيعلالف حصائيةاإلالمتغيرات الفنية التقنية والمتغيرات  ،متغيرات اإلسناد الزمنى ،المتغيرات المرجعية

ثالثة  أتنش ،عمليات مطابقة بين سجلين إجراءعندما يتم  :عملية المطابقة جراءمتغيرات تستخدم إلت. 
 ،األولالبيانات غير المطابقة في السجل  الثاني ،الكيانات المطابقة بين السجلين األول :كيانات جديدة

بالمثل  .يراعي أن يتم حفظ النواتج السابقة وتسجيلها بدقة .البيانات غير المطابقة في السجل الثانيالثالث 
  .عند مطابقة ثالثة سجالت معا ينتج سبعة كيانات جديدة

  .. إيجابيات التعداد القائم على السجالت اإلدارية مقارنة بالتعداد التقليدي4-3-4
 ،القائم على السجالت اإلداريةيجابيات تبنى منهج التعداد إ إلىهناك عدة معايير من خاللها يمكن التوصل 

دليل  :الرسمية حصاءاتبعنوان "استخدام المصادر اإلدارية والثانوية لإل احيث أصدرت األمم المتحدة كتيب
 :أوضحت فيه مزايا استخدام السجالت اإلدارية وهي على النحو التالي ،المبادئ والممارسات"

ال سيما  ،المصادر اإلدارية في كثير من األحيان يكون مجاناً  إلىحيث أن الوصول  :انخفاض التكلفة -
  .إذا كانت البيانات تنشأ من القطاع الحكومي أو العام
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يساعد استخدام بيانات من مصادر إدارية على الحد من عبء استجابة  :تخفيف عبء االستجابة -
حيث يمثل عبء االستجابة المعضلة األساسية  .المبحوثين على استبيانات التعداد والمسوح السكانية

  .في جمع البيانات باستخدام االستبيان في العديد من الدول ومنها مصر

يرتبط التخفيض في التكاليف واألعباء بميزة أخرى الستخدام المصادر اإلدارية كونها  :جراءدورية اإل -
  .ة وعبء التكلفةالبيان بصورة متكررة مع عدم وجود عبء االستجاب إنتاجتسمح ب

 ،المصادر اإلدارية غالبًا بشكل كامل أو شبه كامل الجزء المستهدف من السكان تغطى :الشمولية -
وتوفر المزيد من التقديرات الدقيقة والتفصيلية  ،وتقلص أو تلغى أخطاء المسح ومعدل عدم االستجابة

  .لعناصر البيانات

من  حصائيةاإلادر اإلدارية على توقيت المخرجات استخدام المص حيث قد يؤثر :التزامن والحداثة -
أما  ،المعلومات األكثر حداثة واألكثر احتياجًا في الوقت المناسب إلىخالل القدرة على الوصول 

  .فتستغرق وقتا أطول لالستفادة من مخرجاتها حصائيةاإلالتعداد والمسوح 

البيانات بين الدوائر الحكومية في تحسين صورة يساهم تبادل  :تحسين صورة الحكومة لدى الرأي العام -
وخفض تكلفة جمع البيانات وإعادة توزيع الموارد على قطاعات الخدمات  ،الحكومة لدى الرأي العام

  .أو الصحة أو اإلسكان وغيرها التعليمخرى مثل األاألخرى المرتبطة بمصالح وحياة األفراد 

يجابيات التعداد القائم على السجالت اإلدارية مقارنة إ( ألهم 2-4وفيما يلي يعرض الجدول رقم )
جماليًا لمنهجية تطوير التعداد القائم على إ( عرضًا 6-4كما يعرض الشكل رقم ) ،بالتعداد التقليدي

  .السجالت
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 خصائص التعداد التقليدي مقابل التعداد القائم على السجالت اإلدارية"( "2 -4جدول رقم )

 التعداد القائم على السجالت اإلدارية التقليدي التعداد البيان

تكلفة جمع 
 البيان

 تكلفة مرتبطة مباشرة بالعد الميداني -
)تكلفة التدريب ومكافآت جامعي البيان 
واالنتقاالت، المواد المستخدمة وتكلفة 

 .خدمات متصلة بجمع البيانات(
 تكلفة غير مرتبطة بالعد الميداني -

وتحليلها ونشر )تكلفة معالجة البيانات 
 .(... النتائج والتقارير،

   ال يوجد تكلفة مرتبطة مباشرة بالعد
  .الميداني

 
 
  تكلفة غير مرتبطة بالعد الميداني 

)تكلفة معالجة البيانات وتحليلها ونشر 
  .(... النتائج والتقارير،

 الفردي العد
 فرد كل عن منفصلة معلومات جمع -

 على )في بعض األحيان يتم الحصول
 .الفرد باإلنابة( المعلومات عن

  لخصائص كل منفصلة معلومات جمع 
مع إمكانية  .فرد من مصدرها الرئيس

 .التأكد من البيان من مصدر آخر

 في الشمول
 منطقة نطاق

دة  محدَّ

 حين :الواحدة منهجية االستمارة -
 استمارات من واحد يستخدم نموذج
األشخاص  جميع التعداد لعد

 .دةمحد في منطقة المشمولين بالتعداد
 االستمارة :منهجية االستمارتين -

 ُيجرى  )استمارة العد السريع( القصيرة
المنطقة  في األشخاص جميع عد

دة في التعداد، أما  المشمولين المحدَّ
)عينة( تعني أن  التفصيلية االستمارة

من خارج العينة  اهناك أشخاص
في النتائج النهائية  ممثلون  همولكن

 البيانات يتم جمعللتعداد، حيث 
 .القصيرة مع االستمارة بالتزامن

  إلىالمنتمين  األشخاص جميع يتم عد 
دة والمقيدين بالسجالت منطقة محد

 اإلدارية. 
   يتم تعبئة سجل السكان المركزي بكافة

 .السجالت الفرعية خصائصهم من
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 التعداد القائم على السجالت اإلدارية التقليدي التعداد البيان

 التزامن

 زمنية بلحظة التعداد بيانات تتصل -
البيانات عن معينة. لذا في حالة جمع 

 السابق )األسبوع فترة مرجعية سابقة
بالنسبة  الفترة هذه فيعبر عن )مثالً 
 عليهاالعد )مثال يطلق  لحظة إلى

 .األسبوع السابق للحظة العد(

  السجالت من المعلومات تستخلص 
 اللحظة في الفرد حالة حسباإلدارية 

للتعداد، شريطة أن يتم تحديث  المقررة
وقت استخالص السجالت اإلدارية 

  .بيانات التعداد

 إجراءدورية 
 التعداد

 كل ،المبدأ حيث من ،التعداد يجرى  -
 .األقل على سنوات عشر

  سنويا  ،وفقا الحتياجات متخذي القرار
  .سنوات 10كل خمسة أو 

 كفاءة النتائج

 إلىالبيانات قد تنقصها الدقة وتحتاج  -
، منها ما يتعلق إحصائيةمعالجات 

المبحوثين لرفض اإلجابة أو إخفاء ب
 معلومات أو نسيان وغيرها. 

   البيانات التي يتم جمعها عن طريق
السجالت اإلدارية تتسم بمزايا نسبية فيما 

نها تأتي من يتعلق بالدقة والموثوقية أل
 .المنبع وهو الفرد

عبء 
 االستجابة

عبء االلتزام بتعبئة االستبيان حتى  -
 .في وجود عداد أو باحث

   التخلص بشكل نهائي من عبء
 .االستجابة على المبحوثين

معدل عدم 
 االستجابة

هناك دائما درجة من عدم االستجابة  -
 .والرفض من المبحوثين

   التخلص بشكل نهائي من معدل عدم
 .االستجابة )يساوي صفر(

تكوين رأي عام 
 إيجابي

عدم ارتياح بين األفراد حول تبادل  -
الباحثين، البيانات الشخصية مع 

 .كونهم غرباء

   تعزز الصورة اإليجابية للحكومة لدى
المواطن بإعادة توزيع الموارد لصالح 

كما تساهم في تعزيز كفاءة  ،المواطن
 .اإلدارة الحكومية
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 "على التعداد القائم على السجالت القائمة حصاءاتمنهجية تطوير اإل( "6-4شكل رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التقرير: من إعداد فريق المصدر

مصادر البيانات الموجودة 
 تحليل بيانات إحصاءات السجالت

)أي مقارنة بيانات السجالت 
 اإلدارية مع بيانات التعداد(

تحديد المشاكل والمعوقات 

مشاكل التغطية والجودة 

 عصف ذهني للتعرف عل مصادر

 جديدة للبيانات

 التعويض عن القيم المفقودة دراسة

 )مثال تجارب الدول اإلسكندنافية(

 تعزيز اإلحصاءات بمصادر جديدة

 للبيانات

 تحديد الوسائل المستخدمة للتعويض

 عن القيم المفقودة

التغير في التغطية والمفاهيم 

التغير في المنهجية 

تعريف وتغطية بنود البيانات 

توصيات ومفاهيم األمم المتحدة 

 التجارب الدولية )مثال تجارب الدول

 اإلسكندنافية(

 المفاهيم

 مراجعة التنفيذ

 جديد مبادرات
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العديد من المقابالت  إجراءو  ،ضوء مراجعة العديد من المصادر ذات الصلة فيو  ،ما سبقضوء  في
 إطار فيضوء مراجعة أدوار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء محليًا وخارجيًا  فيو  ،الشخصية

ثورة البيانات وما تتطلبه من منهجيات جديدة ونظم متطورة للبيانات السكانية لدعم التنمية المستدامة، 
  :الخبرات التالية إلىيمكن الخلوص 

ويتمثل  ،وآثارها السلبية على التنمية المستدامة مالمح مشتركة للقضية السكانية عالميًا ووطنياً   -
الفجوة وعدم تناسب العالقة بين النمو السكاني والموارد المتاحة بما يخلق ضغوطًا على  فيأبرزها 

ومشكالت  ،وضغوطًا سلبية على المرافق والخدمات العامة ،كافة مجاالت الحياة والنشاط اإلنساني
 على ،ومن بينها مصر ،اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة تؤثر سلبًا على قدرة بلدان العالم المختلفة

 .التنمية المستدامة المأمولة أهدافتحقيق 

المستمر في الزيادة السنوية في عدد  رتفاعاال وأبرزها ،مصر فيوجوه متعددة للتحديات السكانية   -
االنعكاس السلبى على  ،% من مساحة الدولة7.7اختالل التوزيع المكاني للسكان بالتركز في  ،السكان

زيادة نسبة األسر تحت خط  ،وغيرها ،التعليماألمية و  ،خصائص السكان من حيث معدالت اإلعالة
السلبية انعكاسات النمو السكاني  ،تراجع مكانة المرأة بوجه عام وانخفاض معدالت تشغيل اإلناث ،الفقر

  .على نصيب الفرد من الخدمات العامة واألوضاع البيئية وجودة الحياة
ويأتي على  ،مداخل متعددة لمواجهة التحديات السكانية في مصر ودور البيانات ونظم المعلومات  -

التركيز  ،والتركيز على القضاء على الفقر ،رأسها تضمين المكون السكاني في خطط وسياسات التنمية
توسيع المشاركة المجتمعية في  ،إعادة التوزيع الجغرافي للسكان ،في المجتمع المهمشةعلى الفئات 

  .واالهتمام بقواعد البيانات ونظم المعلومات السكانية ،التعامل مع القضية السكانية

ذى بدأ منذ عهد وهو االهتمام ال ،تاريخ حافل لمصر في االهتمام بالبيانات السكانية لدعم التنمية  -
الفراعنة وحتى العصر الحديث حيث يجرى االنتهاء حالياً من تحليالت التعداد الشامل للسكان والمنشآت 

والذى استخدم تطبيقات  ،من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2017والمباني لعام 
 .تكنولوجية حديثة ألول مرة في إعداد وتنفيذ التعداد ميدانياً 

في  دورًا حاكماً حيث تلعب تلك البيانات  ،أهمية البيانات السكانية لدعم التنمية المستدامة في مصر  -
واالجتماعية والبيئية المستدامة من خالل توفير المعطيات من البيانات  االقتصاديةرسم برامج التنمية 

 وعناصرها أمام جهاز التخطيط ومتخذ القرار وصناع السياسات العامة لدى إعداد خطط التنمية بآجالها
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جانب دعم أنشطة المتابعة والتقييم  إلى ،ووضع البرامج والمبادرات الالزمة لتنفيذها ،الزمنية المختلفة
  .وقياس األثر

ومن أبرزها  ،2017للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت مصر  مهمةإضافات وأدوار تنموية   -
كما جاء متوافقا مع قواعد اللجنة  ،تنفيذه اليكترونيا ألول مرة بخالف التعدادات السابقة التقليدية

وتقدم نتائج التعداد مخرجات  .لألمم المتحدة وأبرزها معايير الجودة في جمع وتحليل البيانات حصائيةاإل
 .في الدولة المستوياتلدعم المخطط ومتخذ القرار على كافة  مهمةيقة و قحديثة ود

والتي تشمل التعدادات )للسكان واإلسكان  ،تعدد مصادر ومخرجات البيانات السكانية في مصر  -
من جانب  حصائيةاإلكما تتعدد مخرجاتها  ،والسجالت اإلدارية ،الديموغرافيةومسوح العينة  ،والمنشآت(

بخالف نتائج  ،نشرات المواليد والوفيات والزواج والطالق ،السنوية حصائيةاإلالكتب  :الجهاز ومن بينها
 .التعدادات السكانية واإلسكانية

وذلك نتيجة  ،البيانات اإلدارية /قائم على السجالتتعداد  إلىاتجاهات تطوير تعداد السكان في مصر  -
السجالت اإلدارية في العمل التطور في مجاالت الحوسبة وعلى األخص في مجال حوسبة وميكنة 

  .خاصة التسجيل المدني ،أكبر من الدقة والموثوقية ااإلحصائي بما يعطى لها قدر 

وعلى راسها  ،البيانات اإلدارية في مصر /التتعداد قائم على السج إلىشروط أساسية لنجاح التحول   -
 ،القبول المجتمعي لمراعاة دواعي حماية الخصوصية والسرية لبعض البيانات ،تشريع خاص ومناسب

واألجهزة  الوطنيوالتعاون المتبادل بين جهاز اإلحصاء  ،ة للبيانات والسجالت اإلداريةتطوير نظم حوسب
 .تملك السجالت اإلدارية المنظمة في الدولة التيالمختلفة 
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 الخامس الفصل
 مصر فيللبيانات  يكولوجياإلتحديات تطوير النظام 

السابقة والتي قدمت أكثر من رسالة األربعة الفصول  فيبلورة التحديات على نتائج العرض  فييعتمد التقرير 
كما يعتمد العرض أيضا  ،مصر فيللبيانات  يكولوجياإلتواجه النظام  التيصريحة أو ضمنية حول التحديات 

ذات  مهمة يةإقليمتشارك فيها الجهاز مع جهات عالمية و  التي الوطنيعلى تقارير التقييم للنظام اإلحصائي 
واللجنة  ECA فريقياأل االقتصاديةاللجنة  ،AfDBبنك التنمية األفريقي  ،Paris21 – 21باريس  :صلة مثل

  .ESCWA آسياواالجتماعية لغربي  االقتصادية

الجهاز المركزي للتعبئة  فيكما يعتمد العرض على نتائج المقابالت الشخصية مع بعض القيادات المسئولة 
  .وذات الصلة خارج الجهاز ،العامة واإلحصاء

 :والربط مع التنمية المستدامة ،. تحديات خاصة بالتخطيط االستراتيجي والسياسات5-1
 جلحيث يتم العمل على أساس سنوي أو متوسط األ ،التوجه والتخطيط االستراتيجي لعمل الجهازغياب  .أ

 .جلبما يحجم من قدرات وآفاق التطوير وفق رؤية طويلة األ

بما فيها  ،مثل معظم دول العالم المتقدمة والناهضة والناميةعدم وجود استراتيجية مصرية وطنية لإلحصاء  .ب
افتقاد مصر  إلى( Paris21, 2017وقد أشارت التقارير العالمية الحديثة ) ،معظم الدول العربية واألفريقية

للتعبئة  المركزي ذلك اللجنة التقييمية لعمل الجهاز  إلى تكما أشار  .مثل هذا النوع من االستراتيجيات إلى
 (Bahjat, 2015) .العامة واإلحصاء

 ،ظل التطورات ذات الصلة بثورة البيانات فيخاصة  ،الضخمةية وطنية للبيانات عدم وجود استراتيج .ت
 .تبنى مثل هذا النوع من االستراتيجيات إلى االقتصاديةواتجاه دول العالم وتكتالته 

وعلى األخص وزارة التخطيط  ،والبيانات بين الجهات المعنية بالتنمية المستدامة المفاهيم فيفجوات  .ث
 ،وزارة االستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،اإلداري  صالحوالمتابعة واإل

على األخص فيما يتعلق بآليات ومؤشرات ونتائج المتابعة والتقييم الستراتيجية التنمية المستدامة وخطط 
 .التنمية ذات الصلة بها
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 ،تمويلية ،بشرية ،تشريعية :للبيانات يكولوجياإل. تحديات خاصة بحوكمة وتمكين النظام 5-2
  :متابعة وتقييم النظام إلى ضافةباإل ،أخالقية وثقافية ،مؤسسية وتنظيمية

 :ومن بينها ،تحديات خاصة باألطر التشريعية للعمل اإلحصائي .أ

كما سبق وعرض  1964عام  إلىوالذى يعود  ،التشريعي المنظم لعمل الجهاز طارتقادم اإل -
فق مع اكما ال يتو  ،الحديثة حصائيةاإلوهو األمر الذى ال يتناسب وال يتواكب مع النظم  ،التقرير

 فيالوطنية  حصائيةاإلأثرت وتؤثر على كافة النظم  التيالطفرة العالمية بخصوص ثورة البيانات 
 .العالم كما عرض التقرير

تعدد جهود تطوير قانون جديد للعمل  فرغم ،قانون جديد لإلحصاء إصدارإعداد و  فيالتأخر  -
 .واقع عملي بعد إلىودولية متخصصة إال أنه لم يتحول  يةإقليماإلحصائي بالتعاون مع جهات 

 :ومن بينها ،مصر فيتحديات خاصة باألطر التشريعية والتنظيمية لمجتمع المعلومات  .ب

الجريمة  :ذات صلة تشمل مهمةقانون حرية تداول المعلومات وقوانين أخرى  إصدارتأخر  -
 .وقانون اإلعالم اإلليكتروني ،حماية وأمن المعلومات والبيانات الشخصية ،اإلليكترونية

وهو أحد المتطلبات التشريعية الستراتيجية التنمية  ،تأخر مراجعة وتطوير قوانين الملكية الفكرية  -
 .المستدامة

والشراكات مع مجتمعات البيانات الجديدة أو  ستخدامالعدم وجود ترتيب تشريعي أو إجرائي لتنظيم ا -
  .وغيرها ،بيانات وسائط التواصل االجتماعي ،بيانات الهواتف المحمولة :الصاعدة مثل

 :ولها أكثر من جانب ،حصائيةاإل مشكلة الموارد البشرية .ت

وهو األمر  ،عاما 50% من قوة العمل فوق سن 70 حواليحيث أن  ،الجهاز فينزيف الخبرات  -
 .السنوات القليلة القادمة فيالبشرية  حصائيةاإلالذى يهدد بنضوب الخبرات 

وهو األمر الذى يؤثر سـلبًا  ،قصور في الموارد والقدرات البشرية والفنية بجهات مصادر البيانات -
  .عليهافي التزويد بالبيانات والمؤشرات في التوقيتات المخططة المتفق 

والتحليل  دخالبما يشـــــمله من قدرات اإل ،في التعامل مع قواعد البيانات ضـــقف قدرة اإلحصـــائيين -
  .والتعامل مع المخرجات وفق معايير الجودة الالزمة
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  :ومن بينها ،حصائيةاإلتحديات خاصة بالمفاهيم واألساليب والنظم  .ث

ـــــن  ،وطــــرق حســــاب المؤشــــرات حصائيةاإلفجوات في ضبط وتوحيــــد المفاهيــــم والتعريفــــات  - بيـ
 .النظام اإلحصائي الوطني إطارالجهات واألطراف ذات الصلة في 

أو انتظام وشمول أو تفصيل بعض اإلحصائيات ومنها المرتبط بالتنمية  إنتاج فيتحديات  -
 ،التعليمجودة  ،السياحة ،المهنيالتدريب  ،الحسابات القومية ،تغير المناخ :ومنها ،المستدامة

 .غيرها ،السجالت اإلدارية ،المعاقين والمهاجرين ،كبار السن ،الحوكمة

خاصة المرتبط منها بتعدادات السكان والتي تتم  ،بعض البيانات إتاحةدورية وتوقيتات  فيفجوات  -
  .كل عشر سنوات

وتحديات التنسيق بخصوص الحسابات  ،بعض المسوح األسرية في حصائيةاإلتحديات العينات  -
 .القومية مع وزارة التخطيط

 :العالقة مع الجهات واألطراف المعنية األخرى  فيتحديات مؤسسية خاصة   .ج

غياب برامج عمل  ظل في خاصة ،آليات وسبل التعرف على احتياجات المستخدمين فيمشكالت  -
  .والحقيقي لها يعلوالبيانات للمستخدم الف حصاءاتاإل تاحةفعالة إل

سواء من  ،الوطنيزيادة أعداد ونوعيات األطراف ومجتمعات البيانات ذات الصلة بالنشاط اإلحصائي  -
المجتمع  ،الخاصة وتنظيماتها المهنية المتنوعة األعمالقطاعات  ،الجهات الحكومية والهيئات العامة

تفرض إعادة هيكلة دور  التيالزيادة  هيو  ،وغيرها ،مجموعات المواطنين ،المدني بأطيافه المختلفة
 .مصر فيالجهاز المركزي كمنظم للعمل اإلحصائي 

من فجوة  بما يوسع ،الدولة فياإلحصائي من البيانات لدى جهات مختلفة  نتاجتوقف أو تراجع اإل  -
 .الدولة فيالبيانات بخصوص بعض المجاالت أو األنشطة أو القطاعات 

ليس قواعد و واستمرار االعتماد على نظم ورقية للسجالت  ،تقادم نظم البيانات لدى العديد من الجهات -
 .بيانات منظمة

 ،ومن أبرزها ،تحديات متعددة خاصة بمؤشرات التنمية المستدامة .ح

 .مصادر جديدة لسد الفجوة في البيانات الالزمة ومن بينها المسوح إدماج إلىالحاجة  -

  .ات المستخدمةجمع البيان أدواتلدمج بعض المؤشرات ضمن  الفنينقص الدعم  -
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الحتساب إسقاطات أو التنبؤ  حصائيةاإلالمتخصص الستخدام النماذج والتقديرات  الفنينقص الدعم  -
  .بموقف بعض مؤشرات التنمية المستدامة عند الحاجة

 :ومن أبرزها ،والوحدات التابعةالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تحديات تنظيمية داخل الجهاز  .خ

التنسيق  ،ومنها نقص الكوادر ،بجهات الدولة حصائيةاإلمشكالت خاصة بكفاءة أدوار الوحدات  -
  .وغيرها ،حصائيةاإلالفجوات بين األنشطة  ،والتكامل بين الوحدات والجهاز

وبين العديد  يةقليماإل حصائيةاإلبين الفروع  ،المحليالتنسيق والتعاون على المستوى  فيمشكالت  -
 .من األطراف ذات الصلة على مستوى المحافظات

  :ومن أبرزها ،تحديات خاصة بتمويل العمل اإلحصائي .د
  .وحيوية مهمة إحصائيةسلبًا على تنفيذ أنشطة  بما ينعكس ،نقص التمويل الحكومي -

وذلك لضعف قنوات التواصل مع القطاع الخاص باعتباره  ،األعمالالتمويل من قطاعات  فيقصور  -
ظل ثورة البيانات وتعدد  فيخاصة  ،العديد من التجارب الدولية في المهمةمن مجتمعات البيانات 

 .مجتمعات البيانات وعلى رأسها القطاع الخاص بشركاته ومنظماته المهنية من اتحادات ونقابات

 الضخمةالبيانات المفتوحة و  ،ثورة البيانات ،البنى التحتية والمنصات :. تحديات تكنولوجية5-3
 :البيانات والتحليل والحوسبة فيواالبتكارات  ،المعلومات الجغرافية ،واإلدارية

 ،الضخمةومنها البيانات  ،والتطبيقات والنظم التكنولوجية الحديثة دواتاستخدام األ فيبطء التوسع  -
  .وغيرها ،والحوسبة السحابية ،ونظم الجغرافيا المكانية ،GISونظم المعلومات الجغرافية 

  :ومنها ،مشكالت متعددة في التعامل مع البيانات الكبيرة -

وأدوار  ،الضــــــــــــــخمةمن الدولة ينظم التعامل مع البيانات  تشـــــــــريعي أو إجرائي إطارعدم وجود  -
 .في هذا المجالن ومجتمعات البيانات المختلفة يالالعب

معها في الجلب والتخزين والتحليل ونشــــــــر مخرجاتها  نقص في ثقافة وأســـــاليب التعامل الحديثة -
  .التوقيت المناسب فيبالجودة المناسبة و 

حيث أن البرمجيات التقليدية لم يعد لها قيمة  ،نقص في البرمجيات الالزمة للمعالجة والتحليل -
  .بياناتفي التعامل مع األحجام الهائلة لل

 :منها ،السجالت اإلدارية /متعددة خاصة بالبيانات اإلدارية تحديات -
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 .إحصائيةسجالت  إلىتحويلها  يصعب بما عدم تكامل أو شمول السجالت اإلدارية -

 توفير السجالت اإلدارية للجهاز بداعي السرية أو الخصوصية. رفض بعض الجهات الحكومية -

منشأة أخري حتي بعد  ةبحيث ال يمنح ألي ،االقتصاديةقصور في توفير رقم موحد للمنشآت  -
  .جميع المصادر لدىويكون هذا الرقم هو رقم المنشأة في تعامالتها  ،الغلق أو نهاية النشاط

بما ييسر الربط بين الجهاز والمصادر اإلدارية  ،نقص ميكنة جميع المصادر اإلدارية المختلفة  -
 .المختلفة في الدولة

بما يسهل تبادل البيانات بين الجهات  ،المصادر اإلدارية لدىنقص توحيد التصانيف المستخدمة  -
 .ومع الجهاز ،المختلفة بعضها البعض

 :ومن بينها ،الوطنيتحديات توسيع دور الحوسبة السحابية في النظام اإلحصائي  -

 .التكنولوجية ذات الصلةللمعدات والبرمجيات والبنية التحتية نقص التمويل الالزم  -

  .من خالل التدريب المستمر داخل وخارج الوطنالتطوير المستمر للموارد البشرية نقص  -

وعلى األخص في القطاع الحكومي بما  ،تحديات خاصة بالتنسيق والتكامل بين مراكز البيانات -
 .يعوق جهود بناء ونشر الخدمات السحابية العامة

والتنسيق والتكامل على  ،أشكال وأنماط العالقات والشراكات. تحديات خاصة بتطوير 5-4
 :والدولية يةقليمالمحلية واإل :المستويات

اإلداري  صالحخاصة وزارة التخطيط والمتابعة واإل ،ضقف التنسيق والشراكات مع جهاز التخطيط -
 .مصر فيالمسئولة عن تنفيذ وتقييم استراتيجية وخطط التنمية المستدامة 

 فيوالتي أصبحت فاعاًل محوريًا  ،التنسيق والشراكات مع وزارة االستثمار والتعاون الدوليضقف  -
 .كما عرض التقرير ،SDGs -مصر بخصوص تنفيذ األجندة العالمية للتنمية المستدامة 

 ،ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالضقف التنسيق والشراكات والمشروعات المشتركة مع وزارة  -
ومشروعات  ،الدولة فيسئولية الوزارة عن مشروعات متعددة لدعم التحول الرقمي رغم ارتباط وم

 .مجاالت مختلفة فيبناء وتطوير قواعد بيانات 
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والعمل على تكوين ونشر  ،ذات الصلة يةقليممتابعة التطورات العالمية واإل فيفجوات متعددة  -
يًا لتطوير نظم إقليممن الخبرات والدروس المستفادة عالميًا و  ،وبصورة دورية ،مخزون منهجي

  .مصر فيالبيانات والعمل اإلحصائي 
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 السادسالفصل 
 مصر لدعم التنمية المستدامة فيللبيانات  يكولوجياإلبناء وتطوير قدرات النظام 

 المستقبل إلىنظرة  -سياق ثورة البيانات  في
 

مجموعة من الخبرات  -الخاص بالتحديات  الخامسبما فيها الفصل  -تمخض عن فصول التقرير المختلفة 
يتعزز فيها دور النظام اإلحصائي  التيمنها للمرحلة المقبلة  مهمةيمكن استخالص منطلقات  التي المهمة
تنفيذ  فيعم جهود الدولة ود ،الدولة فيدعم كافة مجاالت التنمية  في الوطنيوالجهاز اإلحصائي  الوطني

 المهمةبالقواعد والتوجيهات هذا الخصوص  فيويستفاد بالضرورة  .استراتيجية وخطط وبرامج التنمية المستدامة
للبيانات لدعم التنمية المستدامة وعلى األخص خطة  يكولوجياإلالجديدة ذات الصلة بثورة البيانات والنظام 

  (HLG-PCCB,2017) .عمل كيب تاون حول بيانات التنمية المستدامة

 فيللبيانات  يكولوجياإلوالنظام  الوطني. التطوير التشريعي للنشاط والنظام اإلحصائي 6-1
   :والعالمية ذات الصلة يةقليمضوء المستجدات الحالية واإل

ضمن جهود حوكمة هذا النظام وفق الخبرات  الوطنيهناك أهمية كبيرة للتطوير التشريعي للنظام اإلحصائي 
 :هذا الخصوص يطرح التقرير المقترحات التالية فيو  ،والمعايير العالمية

 :يراعى بعض أو كل االعتبارات التالية ،تشريع جديد لإلحصاء إصدار .أ
بخصوص المفاهيم والمعايير  ،يةقليمالعالمية واإلالتوافق مع االتجاهات والتوجهات  -

 .لدعم التنمية المستدامة حصائيةاإلوحوكمة النظم  ،والمنهجيات وطرق الحساب

 ،حصاءاتالبيانات واإل إنتاج ،جمع البيانات :حاكمة إحصائية التنظيم الواضح آلليات وقضايا -
  .حصاءاتجودة وموثوقية وسرية البيانات واإل ،حصاءاتنشر اإل

النظام اإلحصائي ونظام البيانات  إطار في التنظيم الواضح للعالقات واألدوار والشراكات -
ويمنع  ،بما يدعم متخذ القرار من جهة والمواطن العادي من جهة أخرى  ،الوطني يكولوجياإل

 .تداخل أو تضارب األدوار أو زيادة التكلفة
أو مدونات سلوك لبعض القضايا  ،أو قرارات وزارية ،تشريعات مكملة أو قوانين خاصة إصداردراسة  .ب

 :ذات الطبيعة الخاصة مثل حصائيةاإل

  الضخمةالبيانات  
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   البيانات والسجالت اإلدارية 
  البيانات المفتوحة 

   وبيانات وصور التصوير الجوى  ،الساتليةبيانات الاستخدام 
   المحمولة سجالت الهواتف بيانات و 

   نظم الجغرافيا المكانية، ونظم المعلومات الجغرافية 
  سجالت المعامالت المالية 

   الرسمية حصائيةاإلاألنشطة  فياستخدامات الحوسبة السحابية.  

  :وعلى األخص ،مصر فياستكمال التشريعات الخاصة بضبط وتنظيم مجتمع المعلومات  .ت

 قانون حرية تداول المعلومات  -

 قانون الجرائم اإلليكترونية  -

 قانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية  -

 .تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية -

  :وتوفير البيانات الالزمة لدعم استراتيجية التنمية المستدامة ،. آليات التخطيط والسياسات6-2
ومن قبلها خطة عمل مراكش من  ،2017عام تؤكد خطة عمل كيب تاون حول بيانات التنمية المستدامة 

والنظم  ،حصائيةاإلتطوير النظم واالنشطة  في االستراتيجيعلى محورية دور التخطيط  ،حصاءاتاإل أجل
مصر يطرح التقرير  في حصائيةاإلضوء مراجعة التحديات  فيضوء ذلك و  في .ة الوطنية للبياناتيكولوجياإل

  :المقترحات التالية

 :تراعى الجوانب التالية ،مصر فيوضع استراتيجية وطنية لإلحصاء  .أ

واالستراتيجية  ،مصر فيوخطط وبرامج التنمية  ودعم استراتيجية التنمية المستدامة ،التوافق مع -
 .الوطنية لمكافحة الفساد

واألجهزة المعنية األخرى ذات الصلة بالنشاط اإلحصائي  ،ةتحديد أدوار جهاز اإلحصاء الرئيس -
 .داخل الدولة بما يكفل تلبية احتياجات التنمية المستدامة من بيانات ودعم إحصائي الرسمي
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عملية قابلة للتنفيذ وفق  وبرامج عمل أهدافسياسات و  إلىترجمة االستراتيجية الوطنية لإلحصاء  .ب
 .وترتبط باستراتيجية وخطط وبرامج وسياسات التنمية المستدامة ،الموارد المتاحة

للتعرف  ،الوطنيتعزيز التواصل بين المخططين وصناع السياسات العامة وبين جهاز اإلحصاء  .ت
التنمية دعم  فيوتعميق فهم المخطط لدور اإلحصاء والبيانات  ،على االحتياجات المشتركة للطرفين

 .المستدامة
القضية وعلى األخص  ،التعامل مع بعض القضايا التنموية المحورية فيجهاز اإلحصاء تعزيز دور  .ث

 :مثل ،ترتبط بصورة مباشرة بالتنمية المستدامةوقضايا حاكمة أخرى  ،السكانية

 والتدهور البيئي تغير المناخ.  
 الفقر والعدالة االجتماعية.  

 القطاع غير الرسمي.  
  النمو والتوسع الحضري. 

  االجتماعيالنوع. 
 اإلعاقة.  
 عمالة األطفال.  

 نظم الحسابات القومية الحديثة. 
  البيئية االقتصاديةالحسابات. 

بما يعزز  ،دعم وتطوير أدوار وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .ج
وسد الفجوات وبناء القدرات  ،الدولة من جهة فيدعم التنمية المستدامة والنظام اإلحصائي  فيدورها 

  .بخصوص المؤشرات والبيانات ذات الصلة من جهة أخرى 

ضوء الخبرات العالمية  في ،حصائيةاإلبعض األنشطة والخدمات  Outsourcing -تعهيد دراسة  .ح
  .وبما يناسب الواقع المصري  ،هذا الخصوص في يةقليمواإل

 العربيذلك الصعيدين  فيبما  ،ي والدوليقليماإلين يالمستو تبنى سياسات لتعزيز دور الجهاز على  .خ
اره على الصعيد الدولي فيما يخص القضايا و وتعزيز مشاركاته وأد ،جنوب /والجنوب ،واألفريقي

  .وقضايا التنمية المستدامة على حد سواء حصائيةاإل
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 ،المساندةات والبيئات جراءاإل :للبيانات يكولوجياإل. تحسين حوكمة وتمكين النظام 6-3
 :المتابعة والتقييم واستخالص الخبرات للتحسين المستمر

 بما يمهد األرض ،المجتمع فيوالبيانات الجديدة  حصاءاتاإلتنمية الوعى اإلحصائي وثقافات  .أ
بناء على فهم قيمة ودور  ةللجميع )مؤسسات وأفراد( لخلق الفرص والقيمة والقرارات الفعالة الرشيد

  .تنمية االقتصادات والمؤسسات واألفراد والمجتمعات على السواء فيالبيانات الجديد 

القطاع  فيليس فقط  ،المستوياتالمحترفة على كافة  حصائيةاإلالتدريب لتنمية الموارد البشرية  .ب
خاصة مع  ،ية ومنظمات المجتمع المدنيالتعليموالمؤسسات  ،األعمالقطاعات  فيالحكومي ولكن 

 .ضوء ثورة البيانات فيتعدد )مجتمعات البيانات( 

ضوء الخبرات والتعلم  فيوذلك  ،إعادة توصيف مجتمعات البيانات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة .ت
ًا مقترحًا لمصادر إطار ( 1-6ويقدم الجدول رقم ) .اإلحصائي المستمر وتجارب دول العالم المختلفة

  .التنمية المستدامة أهدافوبيانات 

  :ومن أبرزها ،حصائيةاإلأكثر من منظور جديد للبحوث والدراسات  .ث

 .مصر فيدراسة توصيف مالمح االقتصاد القائم على البيانات  -

  .دعم اقتصادات ومجتمعات المعرفة واالقتصادات الرقمية فيوالبيانات  حصاءاتدور اإل -

وغير  ،وفرص للمبادرين الصغار ،الجديدة األعمالخلق فرص  فيوالبيانات  حصاءاتدور اإل  -
  .ومجتمعات البيانات المختلفة عبر الوطن ،ومنظمات المجتمع المدني ،المتخصصين

مسوح  ،ومن بينها على سبيل المثال تطوير المسوح التقليدية ،حصائيةاإلوالمنهجيات  دواتتطوير األ .ج
  .وغيرها ،الجمع والتحليل والنشر للبياناتأساليب  ،المسوح االجتماعية ،األسر المعيشية

من  ،البيانات اإلدارية /تعداد قائم على السجالت إلىتطوير تعدادات السكان واإلسكان والمنشآت   .ح
  :خالل المقترحات التالية

 ،حصائيةاإلوكذلك توحيد المصطلحات  ،مفاهيمي واضح لكافة المصطلحات المستخدمة إطاروضع  -
  .والمصطلحات الخاصة بنظم المعلومات

 

 



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

144 
 

 التنمية المستدامة" أهدافالبيانات ذات الصلة ب أدواتمقترح ألهم مصادر و  إطار" (1-6جدول رقم )

 : نقال عن ،( بحث جماعي2016محمد ماجد خشبة وآخرون ) :المصدر

- The SDSN and Open Data Watch ahead (2015), Data for Development. An Action Plan to Finance 

the Data Revolution for Sustainable Development. 

مثال ذلك األفراد واألسر المعيشية لوجود ترابط وعالقات  ،تحديد المجموعات الطبيعية داخل كل سجل -
 على السواء.  حصائيةاإللألغراض اإلدارية و  مهمةعالقات  هيو  ،داخل تلك المجموعات

 :هذا الخصوص في المهمةومن المقترحات  ،البحث عن بدائل غير تقليدية لتمويل العمل اإلحصائي  .خ

بالتعاون مع  ،الخاصة األعمالقطاعات  فيبالشراكة مع مجتمعات البيانات  إحصائيةمشاريع  -
جمعيات  ،اتحادات الصناعات ،اتحادات الغرف التجارية :المنظمات المهنية للقطاع الخاص مثل

 .المدن الصناعية وغيرها فيالمستثمرين 

   .المجتمع المدني فيمع مجتمعات البيانات  مشتركة إحصائيةمشاريع  -

 توضيح وبيان  حصائيةاإل دواتالمصادر واأل

 .التسجيل المنتظم لبيانات جميع أفراد المجتمع داخل الدولة التعداد

األسر المسوح األسرية )مسح 
 المعيشية(

 الديموغرافيةعينة من األسر المختارة عشوائيا التي توفر بيانات عن الخصائص 
 .االقتصاديةواالجتماعية و 

 المسح الزراعي
بما في ذلك البيانات  ،المزارع واألشخاص الذين يعملون بالمؤسسات ذات الصلة مسوح

 .والبيانات البيئية المؤثرة ،االقتصاديةوالمتغيرات  ،حول غلة المحاصيل

البنية  /بيانات الجغرافيا المكانية
 التحتية وأماكن التخزين

بيانات مع معلومات محددة عن الموقع )بما في ذلك مدخالت البيانات األخرى المذكورة 
بما في ذلك أماكن التخزين وطبقات البيانات الجغرافية  ،أعاله( والتصور المكاني

  .األساسية

 حصاءاتالتسجيل المدني واإل
 الحيوية

 .والوفاه ،وتشمل كل البيانات الحيوية مثل الوالدة والزواج والطالق والتبني

 البيانات اإلدارية
مثل الرعاية االجتماعية،  ،ألغراض إدارية األولالمعلومات التي تم جمعها في المقام 

 .ية، وغيرهاالتعليموأنظمة السجالت  ،والضرائب

 االقتصادية حصاءاتاإل
والعمالة  ،بما في ذلك القوى العاملة ،واالقتصادي الماليالقياسات الخاصة باألداء 

 .واألنشطة الصناعية األخرى  ،والضرائب والواردات والصادرات

 البيانات البيئية

وصور األقمار الصناعية  ،المحطات األرضية :رصد متجدد ومستمر من خالل
وموارد  ،ونوعية الهواء ،بما في ذلك التنوع البيولوجي ،لمجموعة من المتغيرات البيئية

 وغيرها  .والغابات والتغير في استخدام األراضي ،المياه
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  .العلميوغيرها من كيانات المجتمع  ،مشتركة مع الجامعات ومراكز البحوث إحصائيةمشاريع  -

ضوء االهتمامات الجديدة بالتنمية المحلية من خالل  في ،يةقليماإل حصائيةاإلإعادة حوكمة أدوار الفروع  .د
 :المداخل التالية

بالمحافظات المختلفة )ويمكن  آليات للتنسيق والتكامل مع أدوار مراكز المعلومات ودعم القراروضع  -
 .والبيانات( حصاءاتأن يتم ذلك من خالل مشروعات مشتركة لإل

 فيوفق متطلبات التطور  يةقليماإل حصائيةاإل اإلداراتو بالفروع  تكثيف برامج بناء القدرات البشرية -
 .العالم في حصائيةاإلنظم البيانات والنظم 

 ،المجتمع في حصاءاتتقدير حجم الطلب المتوقع على البيانات واإلوتنمية قدرات  ،تطوير نظم .ذ
 في حصاءاتبهدف وضع ترتيبات استباقية وتدبير موارد لتلبية الطلب المنظور على البيانات واإل

  .الدولة فيمجاالت وقطاعات التنمية المختلفة 

 :استغالل مجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة تنمويا ومجتمعيا. 6-4
 ،العام الرأيمثل مسوح  ،دراسة صيغ توظيف بيانات وسائط التواصل االجتماعي لدعم مجاالت تنموية  .أ

  .والتعريف بالخدمات العامة وتسويقها ،وتطبيقات التوعية وتسويق األفكار المجتمعية

وذلك لتنفيذ  ،تاالتصاالإبرام شراكات بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وشركات  .ب
تطبيقات تعتمد على سجالت الهواتف المحمولة لدعم بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع السياحة 

  .ضوء الخبرات العالمية فيمن التطبيقات وغيرها  ،والصحيةالسكانية  حصاءاتاإل ،والسفر

  :وذلك من خالل ،المستدامةالتنمية  فيتفعيل دور بيانات المجتمع المدني  .ج

حيث يرتبط بعضها بقضايا اجتماعية متنوعة مثل  ،تصنيف قواعد بيانات المجتمع المدني -
كما يرتبط بعضها بتنظيمات مهنية مثل اتحادات  ،قضايا المرأة والطفولة واإلعاقة وغيرها

 .الصناعات والغرف التجارية

جهاز التخطيط  فيخاصة  ،ربط قواعد بيانات المجتمع المدني مع قواعد البيانات الوطنية -
وتوجيه الموارد  ،للتعبئة العامة واإلحصاء بما يدعم تنسيق الجهود من جهة المركزي والجهاز 

 .الجتماعية المستحقة وفق بيانات موثوقةالفئات والشرائح ا إلى
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وذلك من خالل شراكات  ،الوطني استكمال مشروعات الترقيم المكاني لدعم عملية التخطيط .د
والهيئة القومية  ،ومشروعات جديدة بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 .والهيئة المصرية العامة للمساحة ،لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء

 :وتوزيع ونشر البيانات محليا وخارجيا ،نتاج. تطوير البنى التحتية والحلول التكنولوجية إل 6-5
ومن  ،مناظرة يةإقليمدراسة إنشاء معاهد ومراكز متخصصة للبيانات أسوة بخبرات عالمية و  .أ

 :هذا الخصوص في المهمةالمقترحات 

تتبع الجهاز  ،(أو مركز ،معهد) متخصصة للبيانات الضخمة والمفتوحةإنشاء وحدة تنظيمية  -
أو معهد التخطيط  ،ويمكن تأسيسها بالتعاون بين الجهاز والجامعات ،المركزي للتعبئة واإلحصاء

  .مع شراكات عالمية وعربية وأفريقية ،أو غيرها من الجهات المحلية القومي

تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة  معهد( –)مركز إنشاء وحدة تنظيمية للحوسبة السحابية   -
بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث  ،تكنولوجيا حصائيةاإلواإلحصاء لدعم وتطوير األنشطة 

 .ت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالووزارة 
  .الوطنيضمن برامج عمل وتطبيقات النظام اإلحصائي  ،إدماج السجالت والبيانات اإلدارية -

ضمن برامج عمل وتطبيقات النظام  ،المكانية الجغرافية المعلومات إلدارة الحديثة إدماج النظم -
 .الوطنياإلحصائي 

خاصة  ،تاالتصاالو تطوير برامج ومشروعات مشتركة بين الجهاز ووزارة تكنولوجيا المعلومات   .ب
 :فيما يخص الجوانب التالية

 ،الضخمةلمعالجة وتحليل البيانات  والتكنولوجيةتعزيز البنى التحتية والقدرات الحوسبية  -
 .والمشروعات الرقمية المختلفة

وغيرها  Cloud Computingمثل الحوسبة السحابية  ،استخدام التطبيقات الحوسبية الحديثة -
  .الوطنيلدعم نظام البيانات والنظام اإلحصائي 

لنشر وتبادل البيانات ودعم التحول الرقمي  تطوير المنصات والبوابات اإلليكترونية المتخصصة -
 ،يةالتعليموالمنصات الصحية و  ،مثل منصة البيانات المفتوحة للحكومة المصرية ،المجتمع في

 .وغيرها ،ومنصات تغير المناخ



  النظام اإليكولوجي للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة

147 
 

لدى  المهمةوغيرها من مصادر البيانات  ،تنظيم استخدام سجالت الهواتف والسجالت البريدية -
 .وتداول البيانات لدعم التنمية إنتاج فية الوطنية الوزارة لتعزيز القدر 

  :من خالل ،الوطني حصاءاتتشجيع االبتكار وطرح الحلول المبتكرة لدعم نظام البيانات واإل  .ت

وتحفيزها بوسائل مختلفة على طرح  ،كافة مجتمعات البيانات الوطنية والتشبيك معالتواصل  -
كافة  فيتحسين جودة الحياة  فيحلول ومبادرات لخلق فرص أفضل الستخدام البيانات 

 .مصر فيالمجاالت 

وتمنح لألفراد  ،تهاوإدار  مجال التعامل مع البيانات فيتخصيص جوائز وطنية لإلبداع واالبتكار  -
 .بالتعاون مع الجامعات المصرية ،والجهات أو المؤسسات

 :. تعزيز وتنويع الشراكات والتعاون محليًا وخارجيًا لدعم التنمية المستدامة في مصر6-6
 :تهتم بما يلى ،تشكيل فرق عمل مشتركة ومستمرة بين الجهاز ووزارة التخطيط  .أ

الخاصة بأجندة التنمية المستدامة  قضايا التطوير المستمر لمصادر البيانات والمؤشرات -
 .على حد سواء SDSوالتنمية المستدامة الوطنية  ،SDGs –العالمية 

 فيالبيانات اإلدارية والمفتوحة  ،إدراج سياسات ومشروعات وبرامج خاصة بالبيانات الكبيرة -
  .والسنوية جلخطط التنمية متوسطة األ

وعلى األخص  ،جارية والمستمرة ذات الصلةالتنسيق واالستفادة من المشاريع والبرامج ال -
   .المعلومات المتكاملة(لمنظومة  القومي)المشروع برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية 

للتنسيق وتبادل وتكامل  ،توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز ووزارة االستثمار والتعاون الدولي .ب
 .الخبرات بخصوص قضايا التنمية المستدامة داخل وخارج الوطن

)بوابة البيانات فيما يتعلق بتأسيس  ،إعداد برنامج عمل مشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .ت
 ،ويدعم الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة ،بما يدعم المخطط ومتخذ القرار ،المفتوحة المصرية(

 .وتحسين كفاءة أداء وتوصيل الخدمات العامة ،المجتمع فيويعزز الشفافية والمساءلة 
 حصائيةاإللدعم تطوير النظم  ،المختلفة العلميتطوير برامج وشراكات مع الجامعات ومراكز البحث  .ث

 في حصائيةاإلتطوير قدرات الفروع  في يةقليماإلواستغالل قدرات الجامعات  ،ونظم البيانات الجديدة
 .المحافظات المختلفة
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بخصوص  توقيع بروتوكوالت تعاون وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهاز وبعض األجهزة الحكومية .ج
وية مشروعات األولومن المجاالت ذات  ،الدولة فيتطوير مشروعات جديدة للبيانات والسجالت اإلدارية 

  .الدولة فيمع أجهزة الضرائب 

المجاالت  فيخاصة  ،مع الجهات المعنية خارجياً  الفنيتنويع الشراكات وتوفير التمويل الالزم والدعم  .ح
البيانات الساتلية وبيانات وسائط  ،البيانات المفتوحة ،البيانات الضخمة :سريعة التطور والتغير مثل

 .التواصل االجتماعي

  :تطوير آليات ونظم المتابعة والتقييم اإلحصائي. 6-7
وفق الخبرات والمعايير  ،الوطنيتطوير نظم متكاملة لمتابعة وتقييم وقياس األثر للنظام اإلحصائي   .أ

عوائد( لتطوير نظم  –بما يوضح لكافة المعنيين األثر التنموي )تكلفة  .هذا الخصوص فيالعالمية 
 .على مجاالت التنمية المختلفة بالدولة حصاءاتومشروعات البيانات واإل

وذلك  ،دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة في مهاربط مؤشرات تقييم النظام اإلحصائي باإلس .ب
 .بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط
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 خالصة

مصــــر ضــــمن النظام اإلحصــــائي  فيللبيانات  يكولوجياإلرؤية مســــتقبلية للنظام  طرح فيتمثل هدف التقرير 
وقد تم توظيف فصـــــول  .2030رؤية مصـــــر  :اســـــتراتيجية التنمية المســـــتدامة أهدافبما يدعم تحقيق  الوطني
وخبرات حول نتائج ومضـــــــــامين ثورة  من خالل طرح مقدمات وأطر مفاهيملتحقيق هذا الهدف  الســـــــــتةالتقرير 

كما  .دول العالم المختلفة فينات ودعم التنمية المســـــــــــــتدامة ة للبيايكولوجياإلتطوير النظم  فيالبيانات ودورها 
 فيمصـــــــــــــر الذى يديره الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـــــــــــــاء  فيللبيانات  يكولوجياإلتم تحليل النظام 

بقضــــــــايا التنمية  حصــــــــائيةاإلوآليات عمله ومخرجاته األســــــــاســــــــية وعالقاته  الوطنيالنظام اإلحصــــــــائي  إطار
لقاء الضــوء على إكما تم  .ي والعالميقليمين اإليالمســتو المســتدامة وأطرافها المختلفة داخل وخارج مصــر على 

الســــاتلية  بياناتوال المدنيوالمجتمع  االجتماعيمصــــر مثل شــــبكات التواصــــل  فيمجتمعات البيانات الجديدة 
 فيللبيانات لدور الســــــــــكان الجوهري  يكولوجياإلالنظام  فيكما تم تحليل المكون الســــــــــكاني  .والجوية وغيرها

متعددة حول تطوير التعدادات الســــــكانية من خالل الســــــجالت  وطرح التقرير أفكاراً  ،تحقيق التنمية المســــــتدامة
  .والبيانات اإلدارية

النظـــام  إطـــار فيمصــــــــــــــر  فيللبيـــانـــات  يكولوجياإلتواجـــه النظـــام  التيوقـــد لخص التقرير أهـــدم التحـــديـــات 
ضوء  فيو  ،ضوء تلك التحديات فيو  .قدمها التقرير لهذا النظام التيضوء التحليالت  في الوطنياإلحصائي 

 الوطنيقـدم التقرير رؤيـة متكـاملـة حول تطوير النظـام  ،ســــــــــــــبق عرضــــــــــــــهـا التي يـةقليمالخبرات العـالميـة واإل
والتي تركز على توفير اســــــتراتيجية وطنية  ،الرســــــمي الوطنيللبيانات ضــــــمن النظام اإلحصــــــائي  يكولوجياإل

كما تركز الرؤية على بناء  .وتبنى تطويرات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية موازية وشاملة ،مصر فيلإلحصاء 
 الضــــــــــــخمةتكنولوجيا باســــــــــــتخدام تطبيقات ثورة البيانات مثل البيانات  حصــــــــــــائيةاإل دواتوتطوير القدرات واأل

 .مصــــر فيوالبيانات المفتوحة والبيانات اإلدارية والحوســــبة الســــحابية وغيرها لدعم العمل اإلحصــــائي والتنمية 
 فيمصر لدعم التنمية  فيكذلك تناول التقرير آليات التوظيف األفضل لمجتمعات البيانات الجديدة والصاعدة 

وتقييم أثر العمل  ،اليب جديدة لتقييم األداءكما أكدت الرؤية على ضـــــــرورة تبنى نظم وأســـــــ .مجاالتها المتعددة
  .مصر فياإلحصائي واألنشطة التنموية إحصائيا 
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 (1ملحق رقم )
 يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء التيالدورية  حصاءاتاإل

 

 الدورية صداراإل اسم حصاءاتنوع اإل

 الحيوية حصاءاتاإل
 سنوي  نشرة الزواج والطالق

 سنوي  المواليد والوفيات نشرة

 العمالة واألجور إحصاءات

 ربع سنوي / سنوي  بحث القوى العاملة
 األعمالالعاملين بالحكومة والقطاع العام / إحصاءاتنشرة 

 سنوي  العام

 التوظف واألجور وساعات العمل إحصاءاتنشرة 
 سنوي  

نشرة األجانب العاملون بالقطاع الحكومي قطاع عام 
 سنوي  أعمال عاموقطاع 

 سنوي  نشرة األجانب العاملون في القطاع الخاص واالستثمار
نشرة المصريين الذين حصول على موافقة للهجرة في 

 سنوي  الخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى 

 سنوي  نشرة تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج
 سنوي  العمل إصابات إحصاءاتنشرة 

 الصحة إحصاءات
 سنوي  نشرة الخدمات الصحية
 سنوي  نشرة اإلسعاف الطبي

 سنوي  نشرة عالج المواطنين على نفقة الدولة

 السياحة إحصاءات
 شهري / سنوي  السياحة إحصاءاتنشرة 

نشرة مقومات النشاط الفندقي والقرى السياحية ق.ع / أ.ع/ 
 سنوي  خاص/ حكومي

ت ل ق.ع/ أ.ع/ ق.خ آالتخزين لحساب الغير منشنشرة  التخزين إحصاءات
 سنوي  )شون ومخازن وثالجات وصوامع(

 التعليم إحصاءات

والمؤسسات التدريبية ) مدارس,  للتعليمالنشرة السنوية 
 سنوي  مراكز تدريبية ( للقطاع الحكومي والخاص معاهد،

 سنوي  علمية مهامالنشرة السنوية للموفدين للخارج في 
 سنوي  قبل الجامعي التعليمنشرة 

 سنوي  النشرة السنوية للمقيدين وأعضاء التدريس
 سنوي  النشرة السنوية للخريجين والدرجات العلمية
 سنوي  نشرة براءات االختراع والعالمات التجارية

 سنوي  الخدمات االجتماعية إحصاءاتنشرة  الخدمات االجتماعية إحصاءات
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 الدورية صداراإل اسم حصاءاتنوع اإل

 سنوي  الخدمات الثقافية إحصاءاتنشرة  الخدمات الثقافية إحصاءات
 سنوي  الرياضية المنشآتنشرة النشاط الرياضي في 

 التشييد إحصاءات
 سنوي  التشييد والبناء ق.ع/ أ.ع

 سنوي  ق. خ التشييد والبناء

 النقل إحصاءات

 سنوي  نشرة الخدمات البريدية
 سنوي  نشرة النقل العام للركاب داخل وخارج المدن

 سنوي  نقل البضائع والركاب في قطاع النقل النهري نشرة 
 سنوي  نشرة النقل الجوي 

 نصف سنوي  30/6نشرة حصر المركبات المرخصة في 
 سنوي  31/12نشرة حصر المركبات المرخصة في 

 سنوي  ت السلكية والالسلكيةاالتصاالنشرة  تاالتصاال إحصاءات
 سنوي  البيئة حصاءاتالتقرير السنوي إل البيئة إحصاءات

 المرافق العامة واإلسكان إحصاءات

نشرة خدمات المرافق العامة على مستوى مجالس المدن 
 سنوي  والحياء بالمحافظات

 سنوي  مياه الشرب والصرف الصحي حصاءاتالنشرة السنوية إل
 نصف سنوي  نشرة حوادث السيارات والقطارات
 سنوي  نشرة وسائل نقل المواد البترولية

 كل سنتين 30/6نشرة حصر الطرق والكباري بأنواعها حتى 

 التجارة إحصاءات

 شهري / سنوي  نشرة بيانات التجارة الخارجية
 سنوي  نشرة التجارة البينية بين مصر والتجمعات الدولية

 سنوي  نشرة تجارة الجملة والتجزئة ق.ع/ أ.ع
 سنوي  نشرة تجارة الجملة والتجزئة ق.خ

 سنوي  البروتستو وأحكام اإلفالس نشرة حاالت

 المالية حصاءاتاإل

للهيئات  االقتصاديةوالمؤشرات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  االقتصادية

 سنوي  االقتصاديةوالمؤشرات المالية للهيئات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  نشرة الودائع واالئتمان المصرفي

 سنوي  نشرة متحصالت ومدفوعات النقد األجنبي
 سنوي  مدخرات األفراد لدى أوعية االدخار الرئيسية نشرة

والمؤشرات المالية لشركات قطاع  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  الخاص االستثماري 

والمؤشرات المالية لشركات القطاع العام  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  العام األعمالو 
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 الدورية صداراإل اسم حصاءاتنوع اإل
لشركات القطاع  االقتصاديةوالمؤشرات  حصاءاتنشرة اإل

 سنوي  العام األعمالالعام و 

لشركات قطاع  االقتصاديةوالمؤشرات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  الخاص االستثماري 

لشركات قطاع  االقتصاديةوالمؤشرات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  الخاص المنظم

والمؤشرات المالية لشركات قطاع  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  الخاص المنظم

للبنوك وشركات  االقتصاديةوالمؤشرات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  التأمين

والمؤشرات المالية للبنوك وشركات  حصاءاتنشرة اإل
 سنوي  التأمين والصرافة والسمسرة

نشرة الحساب الختامي للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي 
 سنوي  للحكومة

نشرة الموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي 
 سنوي  للحكومة

 األسعار واألرقام القياسية إحصاءات

 شهري  نشرة األرقام القياسية ألسعار المستهلكين
 شهرين نشرة األرقام القياسية ألسعار المنتجين

 شهري  نشرة متوسط أسعار أهم مواد البناء )التجزئة(
 شهري  نشرة متوسط أسعار المستهلك ألهم السلع الغذائية

 سنوي  الصناعيةنشرة أسعار المواد والمنتجات 
 سنوي  نشرة أسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات

 الصناعة إحصاءات

 سنوي  الرقم القياسي الشهري للصناعات التحويلية و االستخراجية
 شهري / ربع سنوي  الصناعي ق.ع /أ.ع / ق.خ نتاجنشرة اإل
 سنوي  ت ق.ع/أ.عآالصناعي لمنش نتاجنشرة اإل
 سنوي  الصناعي في منشآت ق.خ نتاجنشرة اإل

 سنوي  الصناعي السلعي ق.خ نتاجنشرة اإل
 سنوي  الصناعي السلعي ق.ع / أ.ع نتاجنشرة اإل

 نتاجوالطاقة العاطلة والمخزون من اإل الفعلي نتاجنشرة اإل
 سنوي  ت ق.ع/ أ.عآالتام على مستوى األنشطة الصناعية بمنش

 نتاجوالطاقة العاطلة والمخزون من اإل الفعلي نتاجنشرة اإل
ت ق.خ آالتام على مستوى األنشطة الصناعية بمنش

 واالستثماري 
 سنوي 
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 الدورية صداراإل اسم حصاءاتنوع اإل
التجارة الخارجية والمتاح  إنتاجنشرة تطور حركة 

 سنوي  لالستهالك من أهم السلع الصناعية

 سنوي  نشرة إحصاء الكهرباء والطاقة الطاقة إحصاءات

 الزراعية حصاءاتاإل

 سنوي  النباتي نتاجالمساحات المحصولية واإل نشرة
 سنوي  نشرة تقديرات الدخل من القطاع الزراعي

 سنوي  السمكي نتاجنشرة اإل
 سنوي  نشرة الثروة الحيوانية

 سنوي  نشرة الري والموارد المائية
 سنوي  نشرة النشاط التعاوني بالقطاع الزراعي

 سنوي  نشرة استصالح األراضي
 ربع سنوي  القطننشرة 
 سنوي  من القطن الشعر الفعلينشرة حصر الموجود 

  نشرة األرقام القياسية للقطاع الزراعي
 سنتين نشرة اآلالت الزراعية الميكانيكية

والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من  نتاجحركة اإل
 سنوي  السلع الزراعية

 سنوي  نشرة أمراض الحيوان والدواجن
 سنوات 5 نشرة الزمام والملكية الزراعية

 الحسابات القومية
 سنتين نشرة جداول العرض واالستخدام

 سنتين نشرة جداول المدخالت والمخرجات
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 (2ملحق رقم )
للبيانات  يكولوجياإلمشاركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ذات الصلة بالنظام 

 .2017يًا عام إقليموالتنمية المستدامة عالميًا و 
 

 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

 مؤشرات أسعار العقارات السكنية دورة تدريبية 1
يناير  8-12

 الكويت 2017
مركز صندوق النقد الدولي 

لالقتصاد والتمويل في الشرق 
 IMF – CEF األوسط

2 
وورشة  منتدى

 عمل

منتدى األمم المتحدة العالمي 
 للبيانات األول

وورشة عمل حول مشروع دمج 
والعالمية  يةقليمالمبادرات اإل

 حصاءاتالخاصة بالبيانات واإل
ضمن خطط التنمية الوطنية 

 2030لدعم تنفيذ اجندة 

يناير  15-18
2017 

19 – 20 
 2017يناير 

كيب تاون 
جنوب  –

 أفريقيا

لألمم  حصائيةاإلالشعبة 
 + اللجنة UNSDالمتحدة 

 ECA فريقياأل االقتصادية

 اجتماع 3

االجتماع الثاني لفريق 
 اإلداراتالمختصين من 

لدراسة  حصائيةاإلالجمركية و 
عداد نظام احصائي إ مكانية إ

 للمبادالت التجارية

يناير  20
2017 

 وزارة التجارة والصناعة تونس

 اجتماع 4

اجتماع خبراء حول رصد التقدم 
التنمية  أهدافالمحرز نحو تنفيذ 

المستدامة المتعلقة بالطاقة 
 بالمنطقة العربية

24 – 25 
 2017يناير 

 –بيروت 
 اإلسكوا لبنان

 زيارة عمل 5

 المستوى زيارة عمل رفيعة 
لتنسيق ومراجعة االنشطة 

 المستقبلية لمشروع التعاون الفني
الخاص بتطوير الجودة 

 بالجهاز حصائيةاإل
 
 

 5 –يناير  28
 2017فبراير 

 –طوكيو 
 اليابان

الهيئة اليابانية للتعاون الدولي 
JICA 
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

ورشة عمل برنامج المقارنات  ورشة عمل 6
 (2017 أفريقيا) ICPالدولية 

 3 –يناير  30
 2017فبراير 

 –لوزاكا 
 زامبيا

السوق المشتركة لشرق 
 أفريقياوجنوب 

 الكوميسا

 اجتماع 7
ي لعملية قليماجتماع المنتدي اإل

لدول شرق  2016تورينو 
 وجنوب المتوسط

15 – 16 
 2017فبراير 

 –الرباط 
 المغرب

مؤسسة التدريب االوروبية 
ETF 

 دورة تدريبية 8
دورة تدريبية في مجال 

 الطاقة المتجددة إحصاءات
20 – 22 

 2017فبراير 
 –أبو ظبي 
 اإلمارات

الوكالة الدولية للطاقة 
بالتعاون   IRENAالمتجددة 

 مع االسكوا

مسوح العمل  إجراءتصميم  برنامج تدريبي 9
 الرسمية حصاءاتلإل

مارس  3 – 1
2017 

 –لشبونة 
 البرتغال

 االتحاد االوروبي

للجنة  48اجتماع الجلسة  اجتماع 10
 المتحدة لألمم حصائيةاإل

مارس  10 – 3
2017 

 –نيويورك 
الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

 االمم المتحدة

ورشة عمل استخدام تقنيات  ورشة عمل 11
 في جمع البيانات الموبايل

مارس  9 – 7
2017 

 – ياوندي
 الكاميرون 

 فريقياأل االقتصاديةاللجنة 
ECA 

 حصائيةاإلللجنة  48الجلسة  اجتماع 12
 المتحدة لألمم

مارس  10 – 7
2017 

 نيويورك
لألمم  حصائيةاإلالشعبة 

 المتحدة

 التأمين التكافلي دورة تدريبية 13
مارس  12-14

2017 

 –أبو ظبي 
 اإلمارات
العربية 
 المتحدة

 AMFصندوق النقد العربي 

 دورة تدريبية 14

دورة تدريبية حول تعزيز جمع 
وتحليل احتياجات سوق العمل 
وتوقعات الحاجة الي العمالة 

 االجنبية

12 – 15 
 2017مارس 

 IOMالمنظمة الدولية للهجرة  المانيا

 اجتماع 15
االجتماع الثالث لفريق العمل 

العربي المعني بالمؤشرات البيئية 
 والتنمية المستدامة

13 – 15 
 2017مارس 

 -عمان 
 األردن

 جامعة الدول العربية
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

قضايا جمع بيانات الحسابات  ورشة عمل 17
 القومية

13 – 16 
 2017مارس 

 –عمان 
 األردن

 –صندوق النقد الدولي 
METAC 

مركز المساعدة الفنية 
للشرق االوسط التابع  يةقليماإل

 لصندوق النقد الدولي

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في  مؤتمر 18
 NTTS 2017 حصاءاتاإل

مارس  13-17
2017 

 –بروكسل 
 بلجيكا

 األوروبي االتحاد

 اجتماع 19

 ي حول قياسقليمع اإلاالجتما
الداعمة  حصاءاتاإلو  االعاقة

التنمية المستدامة  ألجندة
العالمي  2020وبرنامج 

 لتعدادات السكان والمساكن

14 – 16 
 2017مارس 

 –مسقط 
 عمان

 األمم المتحدة

 ورشة عمل 20

 محتوى  إنتاج أدواتورشة عمل 
 أهدافجذاب للبيانات ومؤشرات 

األرقام تسرد  :التنمية المستدامة
 قصة"

15 – 16 
 2017مارس 

 –عمان 
 األردن

البرنامج اإلنمائي لألمم 
 UNDPالمتحدة 

 منتدى 21

لدول  األولالمنتدي االحصائي 
مجلس التعاون العربية تحت 

شعار: تعزيز الشراكة 
لدعم السياسات  حصائيةاإل

والتنمية المستدامة  االقتصادية
 في دول مجلس التعاون 

20 – 22 
 2017مارس 

 –الرياض 
 السعودية

 حصاءاتلإلالهيئة العامة 
 بالسعودية

 اجتماع 22

االجتماع االستثنائي للجنة 
 حصائيةاإلالمكاتب  رؤساء

الوطنية في االتحاد االفريقي 
CoDG  حول استراتيجية موائمة
 أفريقيافي  حصاءاتاإل

20 – 21 
 2017مارس 

 –دكار 
 السنغال

 AUاالتحاد األفريقي 

23 
 اجتماع

 وورشة عمل

اجتماع المنسقين الوطنيين 
لبرنامج  PNCsالرئيسيين 

 ميدستات

مارس  21
2017 
 

 -اثينا 
 اليونان

 االتحاد االوروبي
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م
وورشة عمل العالقات مع 

 مستخدمي البيانات
22 – 23 

 2017مارس 

 يإقليممؤتمر  24

لمعهد  الثاني يقليماإلالمؤتمر 
 :يقليماإل الدولياإلحصاء 

تنمية حياه  – إحصاءاتتعزيز 
 ISI–البشر 

مارس  22-24
2017 

جزيرة بالي 
 إندونيسيا –

 ISIمعهد االحصاء الدولي 

 ورشة عمل 25
ورشة عمل في مجال منهجية 

التجارة الخارجية في  إحصاءات
 البضائع

28 – 30 
 2017مارس 

 –بروكسل 
 بلجيكا

 االتحاد االوروبي
 4ميدستات 

 إنتاجورشة عمل تطوير و  ورشة عمل 26
 مؤشرات أداء النقل والطاقة

28 – 30 
 2017مارس 

 –بروكسل 
 بلجيكا

 االتحاد االوروبي
 4ميدستات 

 اجتماع 27

الخامس لفريق خبراء  االجتماع
االمم المتحدة المشترك بين 

التنمية  أهدافالوكاالت بشأن 
 IAEG - SDGsالمستدامة 

28 – 31 
 2017مارس 

 -اوتاوا 
 كندا

 األمم المتحدة

تدريبية نظم المعلومات  دورة دورة تدريبية 28
 GISالجغرافية 

ابريل  6 – 4
2017 

 –روما 
 ايطاليا

 4ميدستات 

 اجتماع 29

االجتماع السنوي الخاص 
التنمية  أجلببرنامج الشراكة من 
 21في القرن ال 
Paris 21 

ابريل  5 – 6
2017 

 –باريس 
 فرنسا

منظمة التعاون االقتصادي 
 OECDوالتنمية 

 اجتماع 30

اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة 
 لإلسكوا حصائيةاإل

عمل  إطاروورشة عمل تنفيذ 
التنمية  أهدافمؤشرات 
في منطقة  SDGsالمستدامة 

 دول االسكوا

ابريل  6 – 4
2017 

 –بيروت 
 لبنان

االجتماعية  االقتصاديةاللجنة 
 اسكوا – آسيالغربي 

 ورشة عمل 31

 15ورشة العمل التدريبية ال 
 (JODI)لمبادرة  أفريقيامنطقة 

المشتركة بين المنظمات لنشر 
 البيانات

11 – 13 
 2017ابريل 

 المنتدي الدولي للطاقة تونس
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

 ورشة عمل 32
حول  يةإقليمورشة عمل 

 األعمالسجالت  إحصاءات
 األعمالومسوح 

11 – 12 
 2017ابريل 

 –اثينا 
 اليونان

 االوروبياالتحاد 
 4ميدستات 

 إحصاءاتورشة عمل تحسين  ورشة عمل 33
 االعاقة في الدول العربية

17 – 20 
 2017ابريل 

 – كاكازابالن
 المغرب

 االسكوا

 دراسة دبلومة 34

ا في يعلالدبلومة التطبيقية ال
 التحليل االحصائي والمكاني

عداد القادة( من المدرسة إ ) 
ا يعلالتطبيقية للدراسات ال

EPHE–  جامعة السوربون 

 6 –ابريل  24
 2017مايو 

 فرنسا
المدرسة  CEDEJ + مركز

ا يعلالتطبيقية للدراسات ال
EPHE 

 اجتماع 35
االجتماع الثاني لفريق الخبراء 

الالجئين  إحصاءاتبالمعني 
 والنازحين داخليا

25 – 27 
 2017ابريل 

 -اوسلو
 النرويج

UNHCR المفوضية السامية
 الالجئين المتحدة لشئون  لالمم

 اجتماع 36

حضور حفل تخرج الدفعة 
 العلياالرابعة من دارسي الدبلومة 

للتحليل االحصائي )للبيانات 
للدراسات  العلياالمدرسة  المكانية

 التطبيقية بجامعة السوربون(

مايو  6 – 3
2017 

 –باريس 
 فرنسا

المدرسة   CEDEJ+ مركز
 العلياالتطبيقية للدراسات 

EPHE 

 ورشة عمل 37
افريقية لعام  يةإقليمورشة عمل 

 أهدافتكامل ادارة  2017
 SDGs6التنمية المستدامة 

مايو  5 – 2
2017 

 االمم المتحدة للمياه غانا –اكرا 

 اجتماع 38
اجتماع تصميم االستراتيجية 

 إحصاءاتالوطنية لتطوير 
 األعمالسجالت 

مايو  4 – 3
2017 

 –عمان 
 األردن

 االتحاد االوروبي

اجتماع الشعبة العربية لخبراء  اجتماع 39
 اء الجغرافيةسماال

مايو  11 – 9
2017 

 –الرياض 
 السعودية

 اءسملألاللجنة الوطنية 
 الجغرافية

 برنامج تدريبي 40
برنامج تدريبي حول تحليل 

ورصد المؤشرات  إحصاءات
 لدعم سياسات التنمية الشاملة

 7 –مايو  10
 اليابان 2017يوليو 

الهيئة الدولية للتعاون الياباني 
JICA 
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

 دعم الوقود إصالحدورة تدريبية  دورة تدريبية 41
مايو  11 – 7

2017 
 الكويت

مركز صندوق النقد الدولي 
والتمويل في الشرق  لالقتصاد

 IMF – CEF األوسط

مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية  مؤتمر 42
 لعالم مستدام

مايو  9-11
2017 

 –جنيف
 سويسرا

معهد األمم المتحدة للتدريب 
 والبحوث

 ورشة عمل 43

حول  يةإقليمورشة عمل 
الحسابات القومية وتطوير البنية 

 االقتصادية حصاءاتلإلالتحتية 
التنمية  أهداف إطارضمن 

 المستدامة

15 – 18 
 2017مايو 

 –عمان 
 األردن

المعهد العربي للتدريب 
 AITRS حصائيةاإلوالبحوث 

االجتماع السادس للمنتدي  اجتماع 44
 لإلحصائييناالورومتوسطي 

16 – 17 
 2017مايو 

االتحاد  – 4ميدستات  ملطا
 االوروبي

 برنامج تدريبي 45
برنامج تدريبي تمهيدي حول 

مقدمة " ادارة الجودة في االجهزة 
 حصائيةاإل

22 – 24 
 2017مايو 

 -اثينا 
 اليونان

 4ميدستات 
 االتحاد االوروبي

 عملورشة  46

ورشة عمل تدريبية حول االرقام 
 القياسية لحجم التداول:

االسكوا لتعزيز القدرات  مشروع
في  األعضاءللبلدان  حصائيةاإل

ونشر  إنتاجاالسكوا في 
قصيرة  االقتصاديةالمؤشرات 

نمو  تحقيق أجلمن  جلاأل
 مستدام

22 – 24 
 2017مايو 

 –مسقط 
 عمان

 االسكوا

 ورشة عمل 47
استخدام حول  ورشة عمل

 برنامج تجميع موازين الطاقة
TAIEX 

مايو  23
2017 

 –فيننا 
 النمسا

 االتحاد االوروبي

ورشة عمل لبناء القدرات عن  ورشة عمل 48
 العمالة إحصاءات

 3 - مايو 29
 2017يونيو 

دار السالم 
 تنزانيا –

 الكوميسا

 ورشة عمل 49
ورشة عمل االمم المتحدة 

العالمي  2020لبرنامج  يةقليماإل
 –لتعدادات السكان والمساكن 

 1 –مايو  29
 2017يونيو 

دار السالم 
 تنزانيا –

لالمم  حصائيةاإلالشعبة 
 المتحدة
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م
المعايير الدولية والتكنولوجيا 

 المعاصرة

 ورشة عمل 50

لجمع بيانات  يةإقليمورشة عمل 
حسابات السياحة الفرعية 

ة والمؤتمر الدولي السادس لمنظم
 السياحة العالمية

19 – 23 
 2017يونيو 

 – مانيال
 الفلبين

 االمم المتحدة

 ورشة عمل 51
 علىورشة عمل تدريب المدربين 

استخدام البيانات االدارية في 
 الزراعية حصاءاتاإل

19 – 23 
 2017يونيو 

 –اكا سلو 
 زامبيا

 
 فريقياأل االقتصاديةاللجنة 

ECA 

 اجتماع 52
اجتماع مجموعة خبراء تحسين 

 إطارالهجرة في  إحصاءات
 2030اجندة 

يونيو  22 -20
2017 

 –نيويورك 
الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

 االمم المتحدة

تدريس دورة تدريبية في مجال  دورة تدريبية 53
 الطاقة إحصاءات

يوليو  4 – 2
2017 

 السودان
المركز االقتصادي 

واالجتماعي والتدريب للدول 
 SESRICاالسالمية 

برنامج تدريبي هجرة االيدي  برنامج تدريبي 54
 العاملة

يوليو  14 – 3
2017 

 -تورين 
 ايطاليا

 ILOمنظمة العمل الدولية 

 برنامج تدريبي 55

المدرسة الصيفية للفقر متعد 
 –قياس وتحليل  –االبعاد 

للحد  مبادرة اكسفوردبالتعاون مع 
من الفقر والتنمية البشرية 

OPHI–  األبحاثمركز 
 االقتصاديةو  حصائيةاإل

واالجتماعية والتدريب للدول 
 SESRICاالسالمية 

يوليو  15 – 3
2017 

 المغرب

 حصائيةاإل األبحاثمركز 
واالجتماعية  االقتصاديةو 

والتدريب للدول االسالمية 
SESRIC 

للعمل  المنهاج العام ورشة عمل ورشة عمل 56
 االحصائي في صيغته الخامسة

يوليو  14 – 9
2017 

 -مراكش 
 المغرب

المعهد العربي للتدريب 
 AITRS حصائيةاإلوالبحوث 

حول  يةإقليم ورشة عمل ورشة عمل 57
 رسميالغير العمل  إحصاءات

10 – 12 
 2017يوليو 

 –باريس 
 فرنسا

 االتحاد االوروبي
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 الجهة المنظمة المكان التوقيت النشاط اسم نوع النشاط م

 حصاءاتتنمية اإل ورشة عمل ورشة عمل 58
 المالية

12 – 13 
 2017يوليو 

 –انقرة 
 تركيا

المركز االقتصادي 
واالجتماعي والتدريب للدول 

 SESRICاالسالمية 

 ورشة عمل 59

حول الدليل  يةإقليمورشة عمل 
النموذجي لبرنامج مسح الهجرة 

المعيشية بدول  لألسرالدولية 
 MED-HIMSالبحر المتوسط 

 االتحاد االوروبي

13 -  
يوليو 15

2017 

 –مراكش 
 المغرب

 االتحاد االوروبي

 ورشة عمل 60

دورات قصيرة االمد و حضور 
مؤتمر معهد االحصاء الدولي 

ISI  لعام  61في دورته ال
2017 

13 – 21 
 2017يوليو 

 –مراكش 
 مديرية االحصاء بالمغرب المغرب

 ورشة عمل 61

 – IPUMS 14ورشة العمل ال
للبيانات الجزئية لتعدادات 

 إطارالسكان الولية ) في 
للمجلس  61الجلسة ال 

( +  ISIاالحصائي العالمي 
مؤتمر معهد االحصاء الدولي 

ISI 

16 - 21 
 2017يوليو 

 –مراكش 
 المغرب

مجلس  –جامعة مينيسوتا 
 IPUMالسكان 

 مؤتمر 62

مؤتمر معهد االحصاء الدولي 
ISI  61في دورته ال 

 ) تابع(
مؤتمر معهد االحصاء الدولي 

ISI  61في دورته ال 

16 – 21 
 2017يوليو 

 
16 – 21 

 2017يوليو 

 –مراكش 
 المغرب
 

 –مراكش 
 المغرب

 مديرية االحصاء
 بالمغرب

 
 مديرية االحصاء بالمغرب

 اجتماع 63

ي لتعزيز القدرات قليمالمنتدي اإل
الوطنية ومتابعة نتائج المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية استنادا 

التنمية المستدامة  أهداف على
SDGs 

18 – 19 
 2017يوليو 

 –عمان 
 األردن

 صندوق االمم المتحدة للسكان
UNFPA  

ورشة عمل ادارة مؤشر المياه  ورشة عمل 64
 SDGsفي التنمية المستدامة 

18 – 21 
 2017يوليو 

 –روما 
 ايطاليا

منظمة االغذية والزراعة 
FAO 
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 مصادر

 :أواًل: مصادر باللغة العربية

 .2017( نشرة االتحاد عن شهر نوفمبر 2017االتحاد النوعي لنساء مصر ) -

 األمم المتحدة. :. نيويورك2017التنمية المستدامة  أهداف( تقرير 2017األمم المتحدة ) -

 حصائيةاإل( تقرير الجهات الراعية لمبادرة تبادل البيانات أ2017) حصائيةاإلاللجنة  –األمم المتحدة  -
 .األمم المتحدة :نيويورك .والبيانات الوصفية

المعنى باستخدام البيانات الضخمة  العالمي( تقرير الفريق العامل ب2017) _______________ -
 .األمم المتحدة :نيويورك .الرسمية حصاءاتألغراض اإل

 في( تقرير الفريق رفيع المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات ج2017) _______________ -
 األمم المتحدة. :نيويورك .2030لرصد خطة التنمية المستدامة لعام  حصاءاتمجال اإل

السكان  تنفيذ جدول عمل :2014 ما بعدللسكان والتنمية  الدولي( المؤتمر 2015األمم المتحدة ) -
لمتابعة برنامج عمل المؤتمر  29الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  :نيويورك .والتنمية
  .2014للسكان والتنمية بعد  الدولي

جداول أهم خصائص ومؤشرات التعداد العام  (2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )   -
 )غير منشور(.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :لقاهرة. ا2017للسكان واإلسكان والمنشآت 

 فيالتنمية المستدامة  هدافأل األول الوطنيالتقرير اإلحصائي  .(أ2017) _______________ -
 .الجهاز)غير منشور( :جمهورية مصر العربية. القاهرة

 فيالتنمية المستدامة  هدافأل األول الوطنيالتقرير اإلحصائي  .(ب2017) _______________ -
  .الجهاز)غير منشور( :القاهرة .جمهورية مصر العربية

 .الثالث عشر صداراإل -2017ات والخدمات صدار دليل اإل .(ج2017) _______________ -
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :القاهرة

-80مرجع رقم  –(. دليل الوحدات اإلدارية لمحافظات الجمهورية 2016) _______________ -
 .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  :. القاهرة11321
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 -2030مسودة الوضع الراهن لمؤشرات التنمية المستدامة  .(2016)يونيو  _______________ -
للتعبئة العامة واإلحصاء )وحدة التنمية  الجهاز المركزي  .القاهرة .الثاني لتقرير المتابعة صداراإل

 .المستدامة(

 :مصر .المصري أهم مؤشرات المسح الشامل لخصائص الريف  .(2015) _______________ -
  .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز 

الجهاز  .. القاهرة2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت مصر  (2017) حسين عبد العزيز -
 )غير منشور(.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

الجهاز  :القاهرة .الرسمية حصاءاتاإل في( استخدام البيانات الضخمة 2016ب )يلدخالد حامد ا -
 .لبيانات التنمية المستدامة يكولوجياإلورشة عمل النظام  .المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

لمنظومة المعلومات  القوميجلسة المشروع  –الرابع للشباب  الدوري ( المؤتمر أ2017رئاسة الجمهورية ) -
 .مكتبة اإلسكندرية :اإلسكندرية .المتكاملة

تحقيق  في) جلسة دور منظمات المجتمع المدني  :منتدى شباب العالم (ب2017) ___________ -
 .شرم الشيخ .التنمية المستدامة( أهداف

 :الدوحة .العربي العلميمنظمة المجتمع  .وبناء القدرات فيها( تكنولوجيا الفضاء 2017على المشاط ) -
www.arsco.org  

 محافظة الجيزة.  :مصر .الثامن صداراإل –( السكان وأهم األنشطة السكانية 2016محافظة الجيزة ) -

المؤسسات  فيتعزيز االستدامة  في( مجاالت ومحددات دور الموارد البشرية 2016محمد ماجد خشبة ) -
المصارف  فيللموارد البشرية  األول العربي"الملتقى  :إلىورقة عمل مقدمة  .المصرفية والمالية العربية

 .والمؤسسات المالية العربية"

 أهدافمتكامل لقياس ودراسة أثر  إطار( نحو 2016بحث جماعي ) –محمد ماجد خشبة وآخرون  -
 -2016لتنمية المستدامة في مصر خالل الفترة على أوضاع ا 2015التنمية المستدامة لما بعد 

 .65سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم  .القوميمعهد التخطيط  .. القاهرة2030

لمصري عام االحصاء السنوي العام للقطر ا (1911) إدارة عموم االحصاء االميرية -نظارة المالية  -
  .المطبعة األميرية :مصر )السنة الثانية( 1910
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ورشة عمل  :القوميمعهد التخطيط  :القاهرة .الالمركزية ودور التنمية المحلية (2017المغربل )نهال  -
 .حول التخطيط وإدارة التنمية المحلية

الجهاز المركزى للتعبئة  .القاهرة .مذكرة فنية غير منشورة .السجالت اإلدارية (2017) نيفين عوض -
  .العامة واإلحصاء

 .www.sis.gov)السكان ) :مصر إلى( بوابتك 2015) الهيئة العامة لالستعالمات -

 تاالتصاالقطاع  في( استراتيجية الحوسبة السحابية 2014وتكنولوجيا المعلومات ) تاالتصاالوزارة  -
 .الوزارة :القاهرة .وتكنولوجيا المعلومات

 وتكنولوجيا تاالتصاالمؤشرات  عن موجز ( تقرير2015-2017) _______________ -
 (.2015سبتمبر  ،2016سبتمبر  ،2017األعداد )سبتمبر  .مصر: الوزارة المعلومات.

التنمية  أهدافتمويل  –نحو التنمية المستدامة  االستثمار (2017) الدوليوالتعاون  االستثماروزارة  -
 .الوزارة :القاهرة .المراجعة الوطنية الثانية :المستدامة

 .المنطقة العربية في( إعالن الدوحة بشأن ثورة البيانات 2016وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ) -
  .لثورة البيانات حصائيةاإلبشأن القدرات  العربيالمنتدى  :الدوحة

  -( الندوة العلمية حول مشروعات الترقيم المكاني أ2017) اإلداري  صالحوزارة التخطيط والمتابعة واإل -
Planet Labs. القوميمعهد التخطيط  :القاهرة. 

 .اإلداري  صالحواإللوزيرة التخطيط والمتابعة  صحفي( مؤتمر ب2017) _______________ -
 .معهد التخطيط القومي .القاهرة

( خطة عمل متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر أ2016) _______________  -
 .وزارة التخطيط :القاهرة .2030

 الماليأهم المالمح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام  (ب2016) _______________ -
وزارة  :القاهرة .2030رؤية مصر  :من استراتيجية التنمية المستدامة األولالعام  -2016-2017

 .التخطيط

من  -رعاية، تنمية  ،حماية :قرير وزارة التضامن االجتماعيت (2016وزارة التضامن االجتماعي ) -
 .وزارة التضامن االجتماعي :القاهرة .2016ديسمبر   حتى 2015سبتمبر 
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البوابة  (2017الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء ) – العلميم العالي والبحث يعلوزارة الت -
 مبادرة الهيئة.  –الرقمية للبيانات والمعلومات المكانية لدعم اتخاذ القرار 

 القوميالمجلس  :القاهرة .2030-2015القومية للسكان  االستراتيجية( 2015وزارة الدولة للسكان ) -
  .للسكان

مصر  وريةجمه –( أطلس التنمية السكانية 2016للسكان ) القوميالمجلس  –وزارة الصحة والسكان  -
 .للسكان القوميالمجلس  :القاهرة .العربية

السجالت  استخدام( التعداد التسجيلي وبعض التجارب الدولية في 2014)إبراهيم يسر عبد الفتاح  -
 .تقرير غير منشور .كبديل للتعداد التقليدي اإلدارية

 :ثانيًا: مصادر باللغة اإلنجليزية

- Achikbache, Bahjat (Sep. 2015) The National Statistical System: Egypt-

Assessment Mission. PARIS21, AfDP, UN-ECA, UN-ESCWA. 

- Connelly, Roxanne et.al (2016) The role of administrative data in the big data 

revolution in social science research. (Social Science Research, No.59). 

- ECA et al. (2016).The Africa Data Revolution Report – Highlighting 

developments in Africa data ecosystems. Addis Ababa: ECA. 

- F. Salem (2017) Social Media and the Internet of Things - Towards Data-Driven 

Policymaking in the Arab World: Potential, Limits and Concerns. Dubai: 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives.  

- Ghana Statistical Services (2017). Data production for SDGs indicators in Ghana. 

Accra: Ghana Statistical Services. 

- Ghana Statistical Services et. al. (2017) Ghana’s Data for Sustainable 

Development Road Map Forum. Accra: Ghana Statistical Services. 

- Glenn, Gerome C and Florescu, Elizabeth (2016) The 2015/16 State of the 

Future. Washington: The Millennium Project. 

- Global Partnership for Sustainable Development Data (2016) The state of 

development data funding 2016. 

- Government of Ghana (2016) Ghana improves data collection for effective 

decision making. (www.ghana.gov.gh) 

http://www.ghana.gov.gh/
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- High- Level Group for Partnership ,Coordination and Capacity-Building for 

Statistics: HLG-PCCB (2017) Cape Town global action plan for sustainable 

development data. South Africa: HLG-PCCB. 

- Jae, Ko. (2017) S. Korea to lunch a public big data center within 2017. 

(www.pulsenews.co.kr). 

- Ministry of International Cooperation-MIC (2016) Arab Republic of Egypt-

National Review Sustainable Development Goals. Egypt: MIC. 

- OECD (2015) A Road Map for a Country-Led Data Revolution – Paris21. 

France: OECD. 

- Open Data Institute-ODI (2015) Open Data Roadmap for the UK. London: ODI. 

- Open Data Watch (2016) Data for Development-An action Plan. 

(www.opendatawatch.com). 

- PARIS21 (2017) National Strategy for the Development of Statistics – Progress 

Report 2017. Paris: PARIS21. 

- PARIS21 et al. (2015). Data for Development - A needs assessment for SDG 

monitoring and statistical capacity development. 

- Sustainable Development Solutions Network-SDSN (2017) SDG Index and 

Dashboards Report 2017- Global responsibilities: International spillovers in 

achieving the goals. Paris: SDSN. 

- The SDSN and Open Data Watch (2015) Data for Development- An Action Plan 

to Finance the Data Revolution for Sustainable Development. New York: SDSN. 

- UN (2017a) Sustainable Development Goals Report 2017.New York: UN. 

- UN (2017b) World Population Prospects- The 2017 revision: Key findings and 

advance table. New York: UN. 

- UN-Data Revolution Group (2014) A world that counts-Mobilizing The Data 

Revolution for Sustainable Development. New York: IEAG. 

- United Nations Statistics Division - UNSD (2015) Discussion Paper on Using 

Quantification to Operationalize the SDGs and Criteria for Indicator Selection. 

New York: UNSD. 

- Wallgren, Anders and Wallgren, Britt, (2014) "Register-based Statistics: 

Statistical Methods for Administrative Data, 2nd Edition, Statistics Sweden. 

 

 

http://www.pulsenews.co.kr/
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 :مواقع إليكترونية ذات صلة :ثالثا

  www.fei.org.eg -اتحاد الصناعات المصرية  -
 www.efuegypt.com -االتحاد النوعي لنساء مصر  -

  www.statista.com - حصائيةاإلالبوابة  -
 www.capmas.gov.eg - الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

 www.unstats.un.org. – لألمم المتحدة حصائيةاإلاللجنة  -

 www.oicstatcom.org  – اإلسالميلمنظمة العالم  حصائيةاإلاللجنة  -

  www.uneca.org - حصاءاتلإل األفريقيالمركز  – فريقياأل االقتصاديةاللجنة  -

  www.uneca.org - حصاءاتلإل األفريقيالمركز  – فريقياأل االقتصاديةاللجنة  -

 www. gccstat.orgلدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  اإلحصائيالمركز  -

 www.stats.gov.sa  - األول الخليجي اإلحصائيالمنتدى  -

  www.narss.sci.eg-الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء  -

 www.esa.gov.eg -الهيئة المصرية العامة للمساحة  -

  www.mbrsg.ae -كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية  -
  www.opendatawatch.com - مرصد البيانات المفتوحة -

   www.paris21.org- التنمية أجلمن  حصاءاتاإل فيالشراكة  -21مشروع باريس  -

 www.undataforum.org  -منتدى األمم المتحدة المعنى بالبيانات  -

 www.mop.eg.com -اإلداري  صالحوزارة التخطيط والمتابعة واإل -

  www.moss.gov.eg - مصر :وزارة التضامن االجتماعي -

 www.wikipedia.org - ويكيبيديا -
 
 

 

http://www.fei.org.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.unstats.un.org/
http://www.unstats.un.org/
http://www.oicstatcom.org/
http://www.oicstatcom.org/
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/
http://www.stats.gov.sa/
http://www.stats.gov.sa/
http://www.mbrsg.ae/
http://www.opendatawatch.com/
http://www.undataforum.org/
http://www.undataforum.org/
http://www.mop.eg.com/
http://www.moss.gov.eg/
http://www.wikipedia.org/
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  :ذات صلة مقابالت شخصية :رابعا

 .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  – يةقليمرئيس قطاع الفروع اإل -

 للتعبئة العامة واإلحصاء. المركزي الجهاز  ،مقابالت شخصية متعددة –فريق وحدة التنمية المستدامة  -

 ،مدير اإلدارة العامة لبرمجيات التعداد ورئيس فريق البيانات الضخمة )قطاع تكنولوجيا المعلومات( -
  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

  .مصر ،)ديوان عام محافظة الجيزة( حصاءاتمدير عام اإل -

  .مسئول تقرير الوحدات اإلدارية – يةقليمعام بقطاع الفروع اإلمدير  -

  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،مسئول البيانات اإلدارية )اإلدارة العامة للبحوث( -

 للتعبئة العامة واإلحصاء. المركزي الجهاز  ،مسئول الحوسبة السحابية )قطاع تكنولوجيا المعلومات( -

 
 

 

 


