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 ملخص بحث
 آليات تحقيق الالمرآزية 

فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج 
  السكانى فى مصر

  
  : مقدمة

  
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين هما :

  
  تقيـــيم كفـــاءة وفاعليـــة منظومـــة تخطـــيط وتنفيـــذ ومتابعـــة وتقيـــيم األنشـــطة الســـكانية فـــى

 توى المحافظات.ومى أو مسقمصر، سواء على المستوى ال

 نشــطة الســكانية ألإلســتكمال منظومــة التخطــيط اإلســتراتيجى ل وضع الخطوط العريضــة
  لتصل إلى مستوى المركز اإلدارى/القسم.

  
) فــى أن 2017-2002وذلك للمساهمة فى تحقيق أهم مبادئ السياسة السكانية فى مصــر (

ة وتقيــيم البــرامج الســكانية، ودعـــم المحليــات هــى القاعــدة األساســية فــى تخطــيط وتنفيــذ ومتابعــتكــون 
األتجــاه العــام فــى الدولــة نحــو التخطــيط الالمركــزى، وتأكيــد أهميــة مشــاركة المركــز اإلدارى/القســم فــى 

  التخطيط فضًال عن دوره فى تنفيذ أنشطة الخطة.
  

أشتملت الدراسة علــى خمــس فصــول، األول منهــا أحتــوى علــى أهميــة الدراســة باإلضــافة إلــى 
  ما يلى :
 ادر البيانات، أعتمدت الدراسة على المصدرين التاليين :مص )أ 

)، ومثيلتهــا 2017-2002الوثــائق الخاصــة بالسياســة الســكانية حتــى آخــر سياســة ( –
-2002الخاصـــة باالســـتراتيجيات القوميـــة للســـكان حتـــى آخـــر اســـتراتيجية قوميـــة (

)، 2012-2007)، والخطـــط الخمســـية حتـــى الخطـــة االســـتراتيجية القوميـــة (2017
القــومى  والخطط االستراتيجية للمحافظات، والخطط السنوية التنفيذية علــى المســتوى

 والمحافظة.

عمـــل لقـــاءات متعمقـــة مـــع مســـئولى التخطـــيط علـــى جميـــع المســـتويات إعتبـــارًا مـــن  –
المســـتوى القـــومى حتـــى المركـــز اإلدارى/القســـم فـــى المحافظـــات التـــى أختارهـــا فريـــق 

حيـــث تـــم أختيـــار  .افظتى القـــاهرة والشـــرقيةالبحـــث إلجـــراء تلـــك اللقـــاءات وهـــى محـــ
ر يـــوالشـــرقية لتمثيـــل المحافظـــات غ لتمثيـــل المحافظـــات الحضـــرية،محافظـــة القـــاهرة 
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كما أنه تم االقتصار على محافظتين فقط طبقًا إلعتبارات تتعلق بالوقــت  الحضرية.
  والتكلفة المتاحة للعمل الميدانى.

الوصـــفى فـــى تحليـــل منظومـــة التخطـــيط منهجيـــة الدراســـة. حيـــث تـــم اســـتخدام األســـلوب  )ب 
للبرنامج السكانى فى مصر وأساليب تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته وتقييمه، باإلضافة إلى 

التـــى تســـاعد فـــى جوانـــب متعـــددة عنـــد  Analytical Toolsاســـتخدام أدوات التحليـــل 
قــف إعداد الخطة االستراتيجية على مستوى المركــز اإلدارى/القســم مــن حيــث تحليــل المو 

 السكانى وٕاعداد البدائل والخطط ومتابعتها وتقييمها.

ـــــى مســـــتوى  )ج  ـــــة فـــــى التخطـــــيط االســـــتراتيجى عل التطـــــور فـــــى الفكـــــر الخـــــاص بالالمركزي
 المحافظة.

  على المستوى المحلى. ىتجارب بعض الدول فى التخطيط الالمركز  )د 
  

  مىوى القو تستراتيجيات والخطط السكانية على المسإلتحليل الوضع للسياسات وا
  

  أشتمل الفصل الثانى للدراسة على عرض وتحليل وتقييم كل من :
السياسات السكانية فى مصر. إعتبارًا من أول سياسة قومية للسكان وتنظيم األسرة عــام  )أ 

-2002، ثــــــم السياســــــة القوميــــــة للســــــكان (1986، والسياســــــة القوميــــــة للســــــكان 1973
2017.( 

االســــتراتيجيات القوميــــة للســــكان والمــــوارد  االســــتراتيجيات القوميــــة للســــكان. إعتبــــارًا مــــن )ب 
)، واالســــتراتيجيات القوميــــة 1985-1980البشـــرية وبرنــــامج تنظــــيم األســــرة عــــن الفتــــرة (

)، وأخيـــــرًا الخطـــــة االســـــتراتيجية القوميـــــة للســـــكان فـــــى مصـــــر 2007-1992للســـــكان (
)2002-2017.( 

 .)2012-2007الخطة االستراتيجية القومية للسكان فى مصر ( )ج 

)، ثــم 2008-2007التنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية القوميــة للســكان للعــام األول (الخطــة  )د 
  ).2009-2008العام الثانى (

  
  محلى (تخطيطًا وتنفيذًا وتقييمًا)على المتسوى المنظومة العمل السكانى 

  
  للدراسة على عرض وتحليل وتقييم كل من : لثأشتمل الفصل الثا

  لمستوى المحلى (المحافظة).تجربة التخطيط االستراتيجى على ا )أ 
 الخطة السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة. )ب 
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 آلية إعداد وتنفيذ الخطط السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة. )ج 

 نظام المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة. )د 

 نظام المتابعة والتقييم على المستوى المركزى. )ه 

 لعمل السكانى على مستوى المحافظة.اإليجابيات والسلبيات الخاصة بمنظومة ا )و 

  الرؤية المستقبلية لتفعيل المنظومة (االمتداد لمستوى المركز اإلدارى/القسم). )ز 
  

  إستكمال منظومة التخطيط االستراتيجى لمستوى المركز اإلدارى/القسم
  

لقد كان للتخطيط االستراتيجى دور هــام فــى نجــاح البرنــامج القــومى للســكان فــى مصــر علــى 
مســـتوى المحافظـــات، إال أن الرؤيـــة المســـتقبلية للعمـــل الســـكانى فـــى مصـــر تؤكـــد أن تكامـــل الخطـــط 
االســـتراتيجية علـــى المســـتويات الـــثالث : القـــومى والمحافظـــات والمركـــز اإلدارى/القســـم هـــو الضـــمان 

لمشــكلة الســكانية وتحقيــق أهــم مبــادئ السياســة القوميــة للســكان فــى أن تكــون المحليــات هــى لمواجهة ا
  القاعدة األساسية فى إدارة وتخطيط البرنامج السكانى، بما يحقق استمرارية هذا البرنامج ونموه.

  
أســتثمر فريــق البحــث المعطيــات المتمثلــة فــى مصــدرين أساســيين للتوصــل إلــى إعــداد إطــار 

مســتوى المركــز اإلدارى/القســم، لكــى يــتم اســتخدامه بواســطة الخطــة االســتراتيجية علــى  عــام لعناصــر
فريق التخطيط االستراتيجى علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم عنــد إعــداد الخطــة االســتراتيجية عنــد 

  هذا المستوى، وهذين المصدرين هما:
لــى المســتوى تحليل نتائج المضمون للمقابالت المتعمقــة مــع مســئولى التخطــيط ع -

  القومى والمحلى فى المحافظات المختارة وهما محافظتى القاهرة والشرقية.
ــــــى مســــــتوى اإلدارة  - حصــــــيلة األوراق المتعــــــددة عــــــن التخطــــــيط االســــــتراتيجى عل

الصــحية، ونتــائج حلقــات العمــل التــى أجريــت فــى عــدة محافظــات بواســطة قطــاع 
الســـكان الرابـــع عـــامى  الســـكان وتنظـــيم األســـرة بـــوزارة الصـــحة والســـكان ومشـــروع

من أجل التحضير لعمل خطة اســتراتيجية علــى مســتوى اإلدارة  2001و  2000
لعــدم إقــرار هــذا المــنهج بواســطة  2001الصــحية، والتــى توقفــت منــذ نهايــة عــام 

  متخذى القرار بوزارة الصحة والسكان.
  

تيجية للســكان أشــتمل الفصــل الرابــع فــى الدراســة علــى اإلطــار العــام لعناصــر الخطــة االســترا
وتنظــيم األســرة والصــحة اإلنجابيــة علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم وتلخصــت هــذه العناصــر فيمــا 

  يلى:
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  األهداف العامة )أ 
 األهداف الوسيطة )ب 

الموقــف الســكانى، وخاصــة مكوناتــه الــثالث، التــى أولهــا تحليــل الوضــع الســكانى،  تحليل )ج 
يـــــل نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف والفـــــرص وثانيهـــــا التقـــــدير المســـــتقبلى للســـــكان، وآخرهـــــا تحل

 ).SWOCوالتحديات (تحليل 

 تحديد األهداف الوسيطة كمياً  )د 

 بناء الخطط االستراتيجية )ه 

  المتابعة والتقييم. )و 
  
  التوصيات
  

تفعيل الالمركزية فى العمل السكانى، حيث أن السياســات واالســتراتيجيات القوميــة  اإلسراع فى )أ 
 ة المجتمع المحلى.فى مجال السكان ليس لها عائد دون مشارك

 

ــ )ب  ــرات الســكانية وغيرهــا مــن المتغي ــين المتغي ــوع مــن التفاعــل ب  ات االقتصــاديةر يجــب إحــداث ن
واالجتماعية، بدًال من وجود سياسه سكانية منعزلة عن السياسات األخرى الخاصة بالقطاعات 

ــك إضــافة أو فــرض إالمختلفــة، ومــ ــم تصــعب بعــد ذل جــزاء مــن السياســة الســكانية علــى ن ث
قطاعات األخرى، حيث أن كل قطاع فى هذه الحالة إما ان يعتبرها ليست من إختصاصه، أو ال

 انها تمثل عبء إضافى عليه.

  
ــواردة فــى االســتراتيجيات والخطــط  )ج  ــذ األنشــطة الســكانية ال ــالزم لتنفي ــل ال ــوفير التموي ضــمان ت

االقتصــادية السكانية، ويتأتى ذلك عن طريق تضمين المكــون الســكانى فــى الخطــة الخمســية (
مل علــى تلدولة. (هذا المكون السكانى يكون عادة فى صورة خطــة خمســية تشــلواالجتماعية) 

األنشطة المزمع تنفيذها وتوقيتهاتها، مع تحديد الجهات القائمة والمشاركة فى التنفيذ، وحجم 
 التمويل الالزم ومصدره).

  
إلدارية/األقســام لمؤشــر وضــع آليــه تضــمن أن تحقيــق الهــدف الكمــى علــى مســتوى المراكــز ا )د 

ــال ذلــك أن  ــنفس المؤشــر علــى مســتوى المحافظــة (مث معــين، ســوف تحقــق الهــدف الكمــى ل
معدالت المواليد التى سوف تحققها المراكز/األقسام يجب أن يكون محصلتها تحقيــق المــأمول 
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مــن المســتهدف لمعــدل المواليــد علــى مســتوى المحافظــة ... وهكــذا بالنســبة لبــاقى األهــداف 
 مية).الك

  
هميــة أإجــراء التوعيــة الالزمــة لشــركاء العمــل الســكانى علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم ب )ه 

التخطيط عموما واالستراتيجى على وجه الخصــوص عنــد هــذا المســتوى، وذلــك إلقتنــاع العديــد 
 من هؤالء الشركاء بان دورهم ينحصر فى التنفيذ دون التخطيط والمتابعة والتقييم.

  
ر الكثير من العوامل التى تساعد فى تحقيق الالمركزية للعمــل الســكانى نوجزهــا ضرورة إستثما )و 

  فيما يلى :
 

 .وفرة البيانات والمؤشرات السكانية على مستوى المراكز/األقسام 

 يمكن ثقلها بالتدريب الفعال. ةوجود عمالة متخصصة ومؤهل 

 .إنتشار مراكز المعلومات على مستوى المراكز/األقسام 
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة

  
  مقدمة: 1/1

  
القاعــدة األساســية فــى هــى ن تكــون المحليــات ادئ السياسية الســكانية فــى مصــر أأحد أهم مب

الســكانية فــى مصــر يــدخل فــى  التخطــيط لألنشــطةو . تخطــيط وتنفيــذ ومتابعــة وتقيــيم البــرامج الســكانية
  عبر عنها بالشكل الهرمى التالى :نمنظومة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن:ان التاليالار التساؤ يثهذه المنظومة تعبر عن المطبق حاليا فى هذا الصدد، وهنا 
  

السياسيةالقومية للسكان السياسيةالقومية للسكان 
    20172017--20022002فى مصر فى مصر 

 2017 - 2002اإلستراتيجية القومية للسكان 

 2012 -  2007الخطة اإلستراتيجية القومية للسكان فى مصر 

 2012 -  2007للمحافظات إلستراتيجية الخطط ا

 الخطط التنفيذية السنوية للمحافظات

 الخطه السنوية التنفيذية على المستوى القومى



 2

  هل هذه المنظومة متكاملة؟ )أ 
  ؟بكفاءةهل هذه المنظومة تعمل  )ب 

  
ــــدء يالحــــظ بخصــــوص التســــاؤل األول،  ــــادئ ذى ب أن هــــذه المنظومــــة غيــــر متكاملــــة ألن ب

، وقــد حاولــت المركــز االدارى/القســممحافظــة، وكــان يجــب أن تتجــه إلــى قاعدتها تنتهى عند مستوى ال
وزارة الصــحة والســكان (قطــاع الســكان وتنظــيم األســرة) بالتعــاون مــع كــل مــن مشــروع الســكان الرابــع 

، ولكـــن هـــذه علـــى مســـتوى اإلدارة الصـــحية تحقيـــق ذلـــك 2001الســـكانية عـــام  اتومشـــروع السياســـي
  ، وفى رأينا أن هذه المحاولة يجب إحيائها للمبررات التالية :المحاولة لم تر النور حتى اآلن

  
  علــى أن تكــون المحليــات هــى القاعــدة يؤكــد مبادئ السياسة السكانية فى مصر  أهمأحد

  البرامج السكانية. األساسية فى تخطيط وتنفيذ
 .دعم االتجاه العام فى الدولة نحو التخطيط الالمركزى 

  فــى تنفيــذ الخطــة،  /القســم فــى التخطــيط فضــال عــن دورهالمركــز اإلداريأهميــة مشــاركة
  يملك القدرة والبصيرة فيما يلى :/القسم المركز اإلداريألن المخطط على مستوى 

  
  وبالتــالى القــدرة مســتقبليتحمله مــن عــبء /القسم أن يمركز اإلداريللتقدير ما يمكن ،

 لطموح.على اختيار األهداف المستقبلية فى إطار من الواقعية بجانب ا

  مركز إداري/قســم اإلمكانات والظروف البيئية المتاحة والمتوقعة يمكن أن تختلف من
على مستوى الجمهورية وكذلك على مستوى نفس المحافظــة، كمــا أنــه فــى ظــل  ألخر

علـــى مســــتوى  Sustainability محدوديـــة المــــوارد والرغبـــة فــــى اســـتمرارية البرنــــامج
مســتوى ال هــذا عنــدهتمــام بــالتخطيط االســتراتيجى فإنــه يجــب اال المركــز اإلداري/القســم

 التمويل ومحدوديته.إليجاد الحلول فى حالة قصور 

  تأكيـــد تضـــافر جميــــع الجهـــات العاملـــة فــــى مجـــال الســـكان وتنظــــيم األســـرة والصــــحة
نجابية والتنسيق بين أنشــطتها علــى جميــع المســتويات جغرافيــا، ســواء علــى مســتوى إلا

  .المركز اإلداري/القسمال إلى الجمهورية أو المحافظة وصو 
  

أمـــا بخصـــوص التســـاؤل الثـــانى والخـــاص باالستفســـار عـــن مـــدى كفـــاءة وفاعليـــة المنظومـــة 
المعروضة فى الشكل السابق، فإن الرد عليه سيكون تفصيليا من خالل تحليل الوضــع القــائم، ومــدى 

علـــى  المســـئولين كـــنِّ لــم تمن هـــذه المنظومـــة أإلــى نشـــير  باقاً فاعليتــه. ولكـــن بـــادئ ذى بــدء فإننـــا اســـت
بالكيفية  مستوى المحافظة أن يباشروا مهامهم الخاصة بتنفيذ ومتابعة وتقييم وتقويم األنشطة السكانية

  كما سيبدو فى متن هذه الدراسة. والكفاءة المطلوبة
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  أهداف البحث: 1/2

  
 ة فــى مصــراألنشــطة الســكاني تقييم كفاءة وفاعلية منظومة تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم )أ 

الحلــول المناســبة بنــاء علــى  واقتــراح سواء على المستوى القومى أو مســتوى المحافظــات،
  هذا التقييم.

منظومــة التخطــيط االســتراتيجى لألنشــطة الســكانية  ســتكمالإلط العريضــة و وضــع الخطــ )ب 
  .المركز اإلداري/القسملتصل إلى مستوى 

  
  مصادر البيانات: 1/3

  
  البيانات التالية:سوف يعتمد البحث على مصادر 

  
، ومثليتهــــا )2017 – 2002( حتـــى آخـــر سياســـة الوثـــائق الخاصـــة بالسياســـة الســـكانية )أ 

 – 2002( آخـــــر إســـــتراتيجية  قوميـــــة حتـــــى القوميـــــة للســـــكان الخاصـــــة باالســـــتراتيجيات
القوميــة للســكان  اإلســتراتيجية الخمســية حتــى الخطــة التنفيذيــة للخطــة )، والخطــط2017

علــى التنفيذيــة  ، والخطــط الســنوية للمحافظــات اإلســتراتيجية )، والخطــط2007-2012(
 .المستوى القومى والمحافظة

  
عمقة مع مسئولى التخطيط علــى جميــع المســتويات اعتبــارا مــن المســتوى تعمل لقاءات م )ب 

   المركز اإلداري/القسم، وذلك على الوجه التالى:القومى حتى 
  .على المستوى القومى 

 كان.مقرر المجلس القومى للس 

 االسرة بوزارة الصحة والسكان. تنظيم و رئيس قطاع السكان 

 .رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لتنظيم االسرة 

  األهليةرئيس االتحاد العام للجمعيات. 

  
  
  (المحافظات المختارة في الدراسة) على المستوى المحلى 

 لـــيم، القـــوى مـــديريات الجهـــات المعنيـــة بالقضـــية الســـكانية (الصـــحة، التع مـــديروا
 العاملة.... الخ). 
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 تنظيم األسرة على مستوى المحافظة. مديروا 

 المجلس القومي للسكان. فروع مديروا 

  مراكز المعلومات. وامدير 

 .مديروا اإلعالم 

  علــــى المســــتوى المحلــــى ( بعــــض المراكــــز/ واألقســــام بالمحافظــــات المختــــارة فــــى
  الدراسة).

  الصحية. اإلداراتمديرى 

 ألسرة.مديرى تنظيم ا 

 .مديرى اإلحصاء  
 
 للمحافظات. اإلستراتيجيةالخطط الدراسات الخاصة بتقييم  )ج 

 
الدراســات الخاصــة بالالمركزيــة فــى مجــال الخطــط اإلســتراتيجية، وتجــارب بعــض الــدول  )د 

  فى التخطيط الالمركزى على المستوى المحلى فى مجال السكان.
  

  منهجية الدراسة: 1/4
  

لبرنــامج الســكانى فــى مصــر لتحليــل منظومــة التخطــيط  سوف يستخدم األسلوب الوصفى فــى
وأســـــاليب تنفيـــــذ أنشـــــطة هـــــذا البرنـــــامج ومتابعتـــــه وتقييمـــــه، باإلضـــــافة إلـــــى اســـــتخدام أدوات التحليـــــل 

Analytical Tools  علــى مســتوى  اإلســتراتيجيةعنــد إعــداد الخطــة  متعــددةالتــى تســاعد فــى جوانــب
يمهــا، وأهــم تلــك يف وٕاعــداد البــدائل والخطــط ومتابعــة تقمن حيث تحليل الموق المركز اإلداري / القسم

  األدوات :
  
  بناء المؤشراتDesigning Indicators. 

  والضعف والفرص والتحديات  ةمنهج تحليل نقاط القوSWOC Analysis. 

  برامج سبكترام حزمSpectrum Model.  
  
  
  

  محتويات الدراسة: 1/5
  

  ية :بصفة مبدئية سوف يشمل البحث الفصول التال
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مل علــى أهميــة الدراســة، وأهــدافها، ومصــادر البيانــات ت. وتشــالدراســة مقدمــة الفصــل األول:
، ى فـــى مصـــراإلســـتراتيجط يخطـــتالالمركزيـــة فـــى مجـــال الالتطـــور فـــى الفكـــر الخـــاص ب، و والمنهجيـــة

والنتـــائج  وتجـــارب بعـــض الـــدول فـــى التخطـــيط الالمركـــزى علـــى المســـتوى المحلـــى فـــى مجـــال الســـكان
  .ة للمحافظات المختارة فى الدراسةالمتوقع

  
نشــطة أيم يــمل عــرض لواقــع تخطــيط وتنفيــذ ومتابعــة وتقتتحليــل الوضــع. ويشــ الفصل الثانى:

مــا ه التفصــيل يتنــاول هــذا الفصــل علــى ـوعلى وج .البرنامج السكانى فى مصر على المستوى القومى
  يلى: 

  
 .2017-2002نية تطور السياسات السكانية مع التركيز على السياسة السكا )أ 

تطــــور الخطــــط اإلســــتراتيجية القوميــــة مــــع التركيــــز علــــى الخطــــة اإلســــتراتيجية القوميــــة  )ب 
2002-2017. 

 واالجتماعية الخمسية وخاصة. ون فى الخطة االقتصاديةكالخطط الخمسية للسكان كم )ج 

  1997 -1992فى الخطة الخمسية  السكانيالمكون.  
 2012-2007ومية للسكان التنفيذية للخطة اإلستراتيجية الق الخطة. 

  الخطة السنوية التنفيذية على المستوى القومى. )د 
 إيجابيات وسلبيات التجربة على المستوى القومى. )ه 

  
منظومـــة العمـــل الســـكانى علـــى المســـتوى المحلـــى ( تخطيطـــا وتنفيـــذا تقيـــيم  الفصـــل الثالـــث:

  وتقييما).
 المحافظة. ىالتخطيط االستراتيجي على مستو  )أ 

 تنفيذية على مستوى المحافظة.الخطط السنوية ال )ب 

 تنفيذ الخطط السنوية للمحافظة.آلية إعداد و  )ج 

 يم على مستوى المحافظة.ينظام المتابعة والتق )د 

 يم على المستوى المركزى.ينظام المتابعة والتق )ه 

 االيجابيات والسلبيات. )و 

  الرؤى المستقبلية لتفعيل المنظومة( االمتداد إلى مستوى المركز/ القسم). )ز 
ــــع:الفصــــل ال نشــــطة لأل االســــتراتيجيســــتكمال منظومــــة التخطــــيط إلالخطــــوط العريضــــة  راب

  المركز اإلدارى/ القسم.السكانية لتصل إلى مستوى 
  

  الخالصة والتوصيات. الفصل الخامس:
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على مســتوى التطور فى الفكر الخاص بالالمركزية فى التخطيط اإلستراتيجى : 1/6
  المحافظة

  
 ةاص بالالمركزية فــى التخطــيط اإلســتراتيجى فــى مصــر، فإنــقبل رصد التطور فى الفكر الخ

مــن األهميــة بمكــان القــاء الضــوء علــى المقصــود بــالتخطيط اإلســتراتيجى وأهدافــه، والقــائمين بإعــداده 
  على مستوى المحافظة.

  
  التعريف بالتخطيط اإلستراتيجى وأهدافه على مستوى المحافظة: 1/6/1
  

  :التعريفأ) 
قتـــراح مجموعـــة مـــن البـــدائل إ هـــو عمليـــة تحديـــد الهـــدف المســـتقبلى و  التخطـــيط اإلســـتراتيجى

  ).أ2001اإلستراتيجية لتحقيقه (المجلس القومى للسكان، 
  
  :فاألهدا) ب
 مثلــى الجهــات المعنيــة علــى ن مخلــق روح العمــل الجمــاعى وتبنــى الفكــر اإلســتراتيجى بــي

 المستوى المحلى.

 نات والمعلومات السكانية من خــالل المــنهج دعم القيادات السياسية ومتخذى القرار بالبيا
 اإلستراتيجى.

  ،إعـــداد خطـــة ســـكانية ســـنوية تنفيذيـــة علـــى المســـتوى المحلـــى (المجلـــس القـــومى للســـكان
 ).أ2001

  
  ه ومهامهالتخطيط اإلستراتيجى على مستوى المحافظشكيل فريق ت: 1/6/2
  

  :التشكيلأ) 
افظــة مــن الجهــات المعنيــة بالمشــكلة يتشــكل فريــق التخطــيط اإلســتراتيجى علــى مســتوى المح

مركز  – بالمحافظة التخطيط –الصحة والسكان مديريات  –فروع المجلس القومى للسكان السكانية (
اإلعــالم  –الجمعيــة العامــة لتنظــيم األســرة  –المراكز التخصصــية  –المعلومات بديوان عام المحافظة 

  ).ب2001 -سكانالتضامن االجتماعى ... الخ). (المجلس القومى لل –
   
  :المهام) ب

يم وٕادارة الخطـــة اإلســـتراتيجية علـــى مســـتوى المحافظـــة (المجلـــس يـــإعـــداد وتنفيـــذ ومتابعـــة وتق
  ).ب2001القومى للسكان، 
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ــــى الفكــــر الخــــ: 1/6/3 ــــى ـالتطــــور ف ــــى التخطــــيط اإلســــتراتيجى ف ــــة ف اص بالالمركزي
  المحافظات

  
ن (والــذى كــان يســمى قبــل ذلــك بجهــاز منــذ منتصــف الثمانينيــات بــدأ المجلــس القــومى للســكا

تنظيم األسرة والسكان) مرحلة جديدة تتميز بتطوير أسلوب أداء عمله الذى تحدد منذ فترة طويلة مــن 
الـــزمن فـــى مســـئولية إعـــداد الخطـــط والسياســـات الســـكانية، والتنســـيق بـــين األنشـــطة الســـكانية وٕاجـــراء 

والمرحلة الجديدة فى تطوير أسلوب أداء المجلس نشطة. ألالبحوث والدراسات مع متابعة وتقييم هذه ا
يــدًا تميــزت هــذه وٕاعطائهــا االســتقاللية الكافيــة، وأكثــر تحد )المحافظات(المحليات  تميزت بتعظيم دور
  ):2003، 1998بع الزمنى بما يلى (المجلس القومى للسكان، المرحلة طبقا للتت

  
أو المحافظات، بعــد أن كــان تنفيــذها نقل مسئولية تنفيذ األنشطة السكانية إلى المحليات  )أ 

 ه المركزى لهذه األنشطة.يعن التوج اليتم بإسلوب مركزى، فض
  
نشــطة الســكانية وخاصــة فــى فــروع المجلــس ألخلــق كــوادر فنيــة متميــزه فــى مجــال آداء ا )ب 

واألخصــائيين بهــا علــى  لفــروعالقــومى للســكان بالمحافظــات، حيــث حصــل مــديرى هــذه ا
داء دوره بطريقـــة فنيـــة آم إداريـــًا وفنيـــًا بمـــا يمكـــن كـــل مـــنهم مـــن التأهيـــل والتـــدريب الـــالز 

 فــرعســتخدام التقنيــات الحديثــة، بحيــث يتضــلع إمتطــوره وفكــر ناضــج وتأهيــل كامــل علــى 
قليمــــى للســــكان فــــى إلالمجلــــس القــــومى للســــكان بحــــق بــــدور األمانــــه الفنيــــة للمجلــــس ا

 المحافظة.
 
كان مجهــــزه بأحـــدث أجهـــزة االتصــــال مقـــار مســـتقلة لفــــروع المجلـــس القـــومى للســـ إنشـــاء )ج 

والحاسبات اآللية، واألثاث المناسب وقاعات تدريب بعد أن كانت هذه المقار فى أغلبها 
 عبارة عن شقق متهالكة فى أحد األبنية بكل محافظة.

 
تمكين المحليات أو المحافظــات إعتبــارا مــن بدايــة التســعينات مــن إعــداد خطتهــا الســنوية  )د 

ومــالى مــن المجلــس  فــى مجــال الســكان بإســلوب فعــال تــم علــى عــده مراحــل وبــدعم فنــى
القـــومى للســـكان ومشـــروع التنميـــة المؤسســـية (التـــابع لهيئـــة المعونـــة االمريكيـــة)، إلـــى أن 

ذاتيــة (فنيــا وماليــا) إلعــداد هــذه الخطــط اإلســتراتيجية أصــبحت لــدى المحافظــات القــدرة ال
 والتنفيذية على حد سواء.

 
قليمــى للســكان برئاســة المحــافظ يذيــة واإلســتراتيجية علــى المجلــس اإلعــرض الخطــط التنف )ه 

 العتماد هذه الخطط تمهيدًا لمتابعة تنفيذها وتقييمها وتقويمها.
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لـــى مســـتوى المحافظـــات هـــو خفـــض ة عيســـتراتيجالكـــان الهـــدف العـــام ومـــازال للخطـــط ا )و 
معــدل النمــو الســكانى، وهــذا الهــدف العــام وٕان كــان يتفــق مــع األهــداف العامــة للسياســة 
القومية للسكان على مستوى الجمهورية وكــذلك اإلســتراتيجة القوميــة للســكان، إال ان هــذا 

ق األهــداف ياالتفاق كان على وجه العموم وليس وجه الخصوص، إذ المفروض أن تحق
 كميــــة للخطــــط اإلســــتراتيجية لجميــــع المحافظــــات يــــؤدى إلــــى تحقيــــق األهــــداف الكميــــةال

ع األهــداف ضــمحافظــة ت ل، ولكــن قبــل بدايــة االلفيــة الحاليــة كانــت كــللسياســة الســكانية
فى خفض معدل النمو السكانى عن طريق خفــض معــدالت  الكمية لخطتها االستراتيجية

الممارســة بمــا يتفــق وفكــر فريــق التخطــيط اإلنجــاب مــن خــالل زيــادة معــدالت الحمايــة و 
 هشــدين بالسلســلة الزمنيــة إلنجازاتهــا فــى الماضــى. إال انــر اإلستراتيجى بكل محافظــة مست

حداث توافق وتطابق بــين مــا إلستحداث وتطبيق آلية جديدة إتم  لفية الحاليةألمع بداية ا
مجتمعـــة، وتلـــك علـــى مســـتوى المحافظـــات  للســـكان تحققـــه الخطـــط اإلســـتراتيجية القوميـــة

  التى على المستوى القومى.
  
  1995مراحل الزمنية لتنفيذ التخطيط اإلستراتيجى فى المحافظات منذ ال: 1/6/4
  

ـــــذ التخطـــــيط  ـــــة مراحـــــل لتنفي ـــــة فـــــى ثالث ـــــاهرة المعون ـــــس بالق ـــــدم العـــــاملون فـــــى مقـــــر المجل ق
الل الفتـــرة مـــن ســـبتمبر لـــى والتـــى تعـــد المرحلـــة التجريبيـــة خـــو اإلســـتراتيجى. وقـــد تـــم تنفيـــذ المرحلـــة األ

ــــا 1996وحتــــى أبريــــل  1995 قــــام العــــاملين  دوبورســــعيد والشــــرقية. وقــــ طفــــى ثالثــــة محافظــــات دمي
بــالمجلس فــى القــاهرة بتقيــيم التجربــة ووضــع التوصــيات لتنفيــذ التخطــيط اإلســتراتيجى فــى المحافظــات 

  المتبقية. وكانت بعض التوصيات األساسية كاالتى :
  

ديم معونــــة فنيــــة فــــى المجــــاالت المتصــــلة بالســــكان وفــــرق التخطــــيط تقــــو إســــراع العمليــــات، 
تخطــيط للاإلستراتيجى بالمحافظات، وتقــديم تــدريب علــى أساســيات ديناميكيــات الســكان، ووضــع دليــل 

التخطـــيط اإلســـتراتيجى ووضـــع القـــائمين علـــى اإلســـتراتيجى ليقـــوم بـــدور المرشـــد مســـتقبال فـــى تـــدريب 
فـــة اإلصـــدارات والمـــدخالت ثـــم تـــدريب فـــرق إضـــافية اتر وتنقـــيح كأدوات إضـــافية فـــى أدوات الكمبيـــو 

  لمدربى التخطيط اإلستراتيجى بمقر المجلس بالقاهرة.
  

فـــى ثمانيــــة محافظــــات :  1997إلـــى مــــارس  1996ونفـــذت المرحلــــة الثانيـــة خــــالل أكتــــوبر 
رحلــة الثالثــة خــالل أسيوط وأسوان والبحيرة والمنيــا والقليوبيــة وقنــا وســوهاج والســويس. وقــد تــم تنفيــذ الم

محافظــة : اإلســكندرية وبنــى ســويف والقــاهرة والــوادى  12فى عــدد  1998إلى مارس  1997سبتمبر 
  الجديد والفيوم والغربية والدقهلية والجيزة واإلسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وجنوب سيناء.
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لعربيــة لجعــل نمــاذج ســبكترم) إلــى ا حــزم(بترجمــة مشــروع السياســات  قــام 1997وفــى يوليــة 
حلــة الثالثــة. وقــد ر فــى المبالمحافظــات مجموعة األدوات أسهل اســتخداما لفــرق التخطــيط اإلســتراتيجى 

نفذت عمليات التخطيط اإلستراتيجى فى جميع المحافظات ماعدا ثالثة محافظــات فقــط هــى : البحــر 
ــــك فــــى محمــــر وشــــألا ــــغ عــــدد ســــكانهم فــــى 1998بريــــل أال ســــيناء ومطــــروح وذل ــــذين يبل  1996 وال

). 1996مليــون فـــى  59.027% مــن إجمـــالى عــدد الســكان البــالغين 1(أكثــر قلــيال مــن  620.000
  ).Kocher, 1998و  2001(المجلس القومى للسكان 

  
بإنتهــاء األلفيــة الثانيــة أصــبح التخطــيط اإلســتراتيجى مطبقــًا فــى جميــع محافظــات الجمهوريــة 

حــر الحمــر وشــمال ســيناء ومطــروح)، فضــال عــن الســت وعشــرون بمــا فيهــا المحافظــات الحدوديــة (الب
  إعداد الدليل الخاص بالتخطيط اإلستراتيجى على مستوى المحافظات.

  
  تجارب بعض الدول فى التخطيط الالمركزى على المستوى المحلى: 1/7

  
شــهدت الكثيــر مــن دول العــالم تغييــرًا ديموجرافيــًا كبيــرًا فــى تخفــيض معــدالت النمــو الســكانى 

  ن خالل عدة محاور نوجزها فى اآلتى:واإلنجابى م
  
  األهتمــام الكبيــر بالجانــب الصــحى والممثــل فــى تقــديم خــدمات متميــزة فــى مجــال تنظــيم

 األسرة والصحة اإلنجابية

 التحسن السريع فى النمو االقتصادى لما له أثار إيجابية على السلوك اإلنجابى 

 نموية للدولة.تفعيل وتطبيق الالمركزية بكافة أبعادها فى الخطة الت  
  

غفــال محــور عــن اآلخــر إال أن المحــور الثالــث واألخيــر والخــاص إنــه ال يمكــن وبــالرغم مــن أ
  بعادها فى الخطة التنموية يعيننا فى هذا الصدد:أبتطبيق الالمركزية بكافة 

  
  تمثـــل الالمركزيـــة أهميـــة كبيـــرة حيـــث أن المجتمـــع المحلـــى يعلـــم تمامـــًا عـــن الكثيـــر مـــن

  دهار.ز إلالنطالق نحو الرفاهية واإات التى تحول دون تحقيق المشاكل والمعوق
  
  اى مــن  –كثير من الشعوب تحبذ تمامًا أن يبدأ التخطيط السكانى من أســفل إلــى أعلــى

أقـــل وحـــدة سياســـية والتــــى تتمثـــل فـــى القـــرى مــــرورًا بالمســـتويات األعلـــى مثـــل الواليــــات 
  (المحافظات) إلى الخطة القومية للسكان.
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 سواء بدأ التخطيط مركزيًا من أعلى إلى أسفل أو المركزيًا من أسفل إلى  ،العلى أية ح
عـــــداد تلــــــك الخطــــــط إتمامــــــًا مشــــــاركة المجتمـــــع المحلــــــى فــــــى  أعلـــــى فالبــــــد أن يراعـــــى

  ستراتيجيات السكانية مع الخطة التنموية للدولة.إلوا
  
  هتمــت إة حيث تخذت الحكومة المنهج التنموى فى حل كافة القضايا السكانيإفى تايالند

قتصـــادى فـــى القـــرى مـــن خـــالل مـــدهم بالمشـــروعات الصــــغيرة إلتمامـــًا برفـــع المســـتوى ا
والمتمثلـــة فـــى تربيـــة الطيـــور والحيوانـــات والمشـــروعات الصـــغيرة باالضـــافة إلـــى محاربـــة 

  جتماعية.إلقتصادية واإلمية لتحسين الخصائص األالفقر وا
  
 ضــمن أهــدافًا تنمويــة وســكانية تــرتبط فــى الهنــد تمــت صــياغة سياســة ســكانية لكــل واليــة ت

وتعتمــــد هــــذه السياســــة علــــى تفعيــــل دور المجــــالس  ،بالالمركزيــــة فــــى التخطــــيط والتنفيــــذ
القروية ومشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخــاص والمجتمــع المــدنى وذلــك بمــا يتفــق 

لسكانية فى مع التباين فى مستويات التنمية االقليمية والموارد المتوفرة ومعدالت الزيادة ا
-1980% خــالل الفتــرة مــن (2.3نخفــض معــدل النمــو الســكانى مــن إكــل واليــة حيــث 

  .)2008 ,نوير) (2005-2000% خالل الفترة (1.6) إلى 1985
  
  ســتخدام لوســائل تنظــيم األســرة يلعــب دور كبيــر إلن ننكــر أن معامــل كفــاءة اأال نســتطيع

ب التعقــــيم ســـواء لألنــــاث أو ســـلو إفـــى ضـــبط اإلنجــــاب مـــع جـــودة تقــــديم الخدمـــة إال أن 
ثــر الفعــال والمباشــر فــى الخفــض الســريع للخصــوبة وذلــك فــى كــل مــن ألالذكور كان له ا

  الهند وتايالند وٕايران.
  
 حوافز اإليجابيـــة ســـواء كانـــت أســـرية أو مجتمعيـــة كـــان لهـــا األثـــر الفعـــال نحـــو لاألخـــذ بـــا

قتصــادى إلة المســتوى االخفض السريع لإلنجاب الكلى فــى كــل مــن الهنــد وتايالنــد لطبيعــ
  .دولجتماعى حيث مازالت نسبة األمية والبطالة عالية فى هذه الإلوا

  
  لعــب دورًا كبيــرًا فــى صــياغة وٕاعــداد فى أندونسيا تطبيق الالمركزية فى المجتمع المحلى

 ،ســـتراتيجية والتنفيذيـــة فـــى مجـــال الســـكان وتتضـــمينها الخطـــة التنمويـــة للدولـــةإلالخطـــط ا
عتبارها أن التخطيط السكانى يجب أن يبدأ مــن مســتوى القريــة إة فى حيث تضع الحكوم

مل تحيــث يشــبعتمد تنفيذ الخطة السكانية فى القرى على تقسيمها إلى مربعات سكانية يو 
ا علــى خــرائط ســكانية قيعهــكــل مربــع ســكانى علــى مجموعــة مــن البيــوت المتجــاورة يــتم تو 

زوجــات الالئــى يســتخدمن وســيلة منــع تحــدد مكــان البيــت فــى القريــة وحجــم الســيدات المت
الحمـــل مـــع تحديـــد نـــوع الوســـيلة، وتعتمـــد الخطـــة الســـكانية علـــى مجموعـــة مـــن البيانـــات 

والدهـــا ونـــوع الوســـيلة المســـتخدمة ومـــدى أســـمها وعـــدد إالتفصـــيلية للمنتفعـــة حيـــث يحـــدد 
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 اأنــد ونســيفــى  ، ويالحــظســتخدام الوســيلة ومــا هــى األســبابإمتنــاع عــن إلنتظــام أو اإلا
من عمدة القرية وصوًال إلــى مقــدمى  دى فاعلية التنسيق بين كافة األجهزة المحلية بدءاً م

والجــدير بالــذكر أن تجربــة أندونســيا تعتمــد علــى العمــل التطــوعى للشــباب ... ، الخدمــة
اإلصــابة باأليــدز واإلعــالم يلعــب دور أساســى فــى التثقيــف الصــحى وذلــك لتقليــل نســبة 

ســباب نجــاح تجربــة أندونســيا هــو تشــكيل لجنــة علــى أومــن  ،واألمــراض المنقولــة جنســياً 
عـــداد الخطـــط الســـكانية ومتابعـــة تنفيـــذها وتقييمهـــا يرأســـها العمـــدة إمســـتوى القريـــة تقـــوم ب

  وتمثل كافة األجهزة التنفيذية بما فيها جهاز الشرطة.
  

  المحافظات المختارة فى الدراسة: 1/8
  

الشرقية إلجراء المقابالت المتعمقــة المشــار إليهــا قام فريق البحث باختيار محافظتى القاهرة و 
  (مصارد البيانات) وذلك لالعتبارات التالية: 1/3فى 

  
ن تمثـــل أ، علـــى أســـاس والريفيـــة األخـــذ فـــى األعتبـــار تمثيـــل المحافظـــات الحضـــرية ) أ

  .الريفيةالقاهرة المحافظات الحضرية والشرقية المحافظات 
واحــــدة  ريفيــــةالقــــاهرة)، ومحافظــــة تــــم االقتصــــار علــــى محافظــــة حضــــرية واحــــدة ( ) ب

  (الشرقية) وذلك العتبارات أساسية تتعلق بالوقت، والتكلفة المتاحة للعمل الميدانى.
  

  رأى هيئة البحث:
  

وان لمصـــر أن تشـــجع الالمركزيـــة فـــى المحافظـــات وتـــتخلص المحليـــات مـــن القيـــود آلآن ا )1
لموجــودة بالمحافظــة نحــو ســتثمار كافــة المــوارد اإفــى  مطلــق الحريــةالمركزيــة ويكــون لهــا 

يؤدى ذلــك ســ قتصادى يشعر به سكان المحافظــة مــع التوقــع أنإالنطالق إلى تحقيق نمو إ
 قتصادى.إلإلى تقليل النمو السكانى حيث يتم التوازن بين النمو السكانى وا

 
ى وضــــع تعــــديالت فــــى قــــانون الحكــــم المحلــــى حيــــث مطلــــوب مزيــــد مــــن نقــــل لــــســــراع إإلا )2

مــن المحــافظ حتــى مســتوى رئــيس قريــة مــع وضــع  إلى المحليات بدءاً  سئوليات المركزيةالم
 لكل مستوى. السكانية مجموعة من المهام
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مــن المحــافظ  أبتــداءاً بــاإلطالع علــى قــانون الحكــم المحلــى تبــين أنــه ال يوجــد مهــام ســكانية  )3
القــانون أن الوحيــد الــذى لــه مهــام ســكانية هــو  هــذا يالحــظ فــى، و حتى مستوى رئيس القريــة

  زير الدولة للتنمية المحلية.و 
  

ســتكمال منظومــة إلرابــع مــن هــذه الدراســة عرضــًا للخطــوط العريضــة لسوف يعــرض الفصــل ا
  دارى/القسم.إلستراتيجى لألنشطة السكانية لتصل إلى مستوى المركز اإلالتخطيط ا
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 الفصل الثانى
 تحليل الوضع 

 للسياسات واإلستراتيجيات والخطط السكانية
 على المستوى القومى

  
  مقدمة: 2/1

  
ليســت مشــكلة تنظــيم أســرة فقــط، أو محاربــة األميــة، أو الحــد مــن مشــكلة المشــكلة الســكانية "

بطة والمتداخلة، الزواج المبكر، بل هي مجموعة من المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية المترا
والتي يجب التصدي لها من خالل وضع الخطط الالزمة، ورسم السياســات الســكانية لمواجهــة الزيــادة 

واإلســتراتيجيات والخطــط  فــي الســكان، ولــذلك ســوف نلقــي الضــوء فــي هــذه الدراســة علــي السياســات
المكــون الســكاني  في مصر، وما يتبع ذلك من التعرض ألهميــة إدراج السكانية علي المستوي القومي

  "0في خطط التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية
  

  تطور إهتمام مصر بالمشكلة السكانية :2/2
    

لقــــد بــــدأ اإلحســــاس بالمشــــكلة الســــكانية فــــي مصــــر والحاجــــة إلــــي مواجهتهــــا فــــي منتصــــف 
الثالثينات، وذلك عن طريق التحذيرات التــي صــدرت مــن بعــض علمائنــا المتخصصــين، ومــن أبــرزهم 

ور/ محمد عوض محمد الذي نصح الحكومة في كتابــه (ســكان هــذا الكوكــب)  بضــرورة التحــرك الدكت
وحتــي بدايــة  1932وٕاتخاذ الحيطة لتحاشي الدخول في منطقة الخطر السكاني، وتعد الفترة مــن عــام 

مرحلة بدء الوعي بأهمية المشكلة السكانية وخطورتهــا، وٕاســتمر الخطــر ينمــو ويتضــاعف  1952ثورة 
إذ لـــم تعـــد المشـــكلة تـــزداد مشـــكالته، وبخاصـــة منـــذ بدايـــة النصـــف الثـــاني مـــن هـــذا القـــرن، حجمـــه و 

الســـكانية مقصـــورة علـــي بعـــد التزايـــد العـــددي للســـكان فقـــط، وٕانمـــا تعـــدت ذلـــك لتشـــمل زيـــادة الكثافـــة 
السكانية، وسوء التوزيع العمري، وٕانخفاض مستوي الخصائص، األمر الذي أدي إلــي الخلــل الخطيــر 

كان والمــوارد الــذي نحســه، ونــتكلم عنــه، هــذا الخلــل الــذي ســاعد علــي ظهــور تلــك المشــكالت بــين الســ
  0التي تواجه المجتمع المصري، والتي نقاسي منها اليوم وتعرقل إنطالقنا وتقدمنا

  
ومن هنا كان البــد مــن اإلهتمــام بالسياســات الســكانية وتطــوير التخطــيط والفكــر الســكاني فــي 

ات الســـكانية جـــزء ال يتجـــزأ مـــن السياســـة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة التـــي ، حيـــث تعتبـــر السياســـمصـــر
تتبناهــا الدولــة بهــدف التطــوير اإلقتصــادي واإلجتمــاعي، والبــد أن تتبناهــا الدولــة مــن خــالل أجهزتهــا 
الرســـمية ألنـــه بغيـــر هـــذا المفهـــوم التعتبـــر سياســـة، بـــل هـــي مجـــرد رؤي، ويـــري علمـــاء اإلجتمـــاع أن 
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بإعتبارها جزء منها في أي مجتمع تكون واإلجتماعية، ومن ثم السياسة السكانية  السياسة اإلقتصادية
  0دائمًا إنعكاسًا لأليدولوجية السائدة أو المسيطرة في المجتمع، وذلك خالل مرحلة تاريخية معينة

  
  بداية اإلهتمام الرسمي بالمشكلة السكانية :2/3

  
  األســتاذ/ عبــاس عمــار وزيــر الشــئون  ، حيــث قــدم1953بدأ هــذا اإلهتمــام فــي نــوفمبر عــام

اإلجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت مــذكرة للمجلــس الــدائم للخــدمات العامــة (أحــد المجــالس التــي 
شــكلتها الثــورة) حــدد فيهــا الخطــر المرتقــب للنمــو الســكاني الســريع، وعلــي هــذا األســاس تــم 

ان كأحــــد لجــــ 1953تشـــكيل لجنــــة ســــميت باللجنــــة القوميــــة لمســــائل الســــكان فــــي ديســــمبر 
وقـــد رأس هـــذه اللجنـــة وزيـــر الشـــئون اإلجتماعيـــة،  000المجلـــس الـــدائم للخـــدمات العامـــة 

 وضـــمت ممثلـــين حكـــوميين علـــي مســـتوي عـــاٍل، وقيـــادات فـــي مجـــال الســـكان واإلجتمـــاع
 -واإلحصاء والطب وكان برنامج عمل اللجنة كالتالي :

 
 0دراسة اإلتجاهات السكانية في مصر وما قد ينشأ عنها )أ 

 0عوامل التي تؤثر علي هذه اإلتجاهات في الفئات المختلفةدراسة ال )ب 

  0اإلقتصادي نمودراسة العالقة بين النمو السكاني وال )ج 
(جهــاز  العامــة علــي ضــوء األهــدافدراسة الطرق التي تسهم في رســم سياســة ســكانية  )د 

  ).1977تنظيم األسرة والسكان، 
  
عيــادات لتنظــيم ي إنشــاء عــدة كمــا أســهمت فــ 000وقــد قــدمت اللجنــة مجموعــة بــدايات هامــة  

  .1955األسرة في عام 
  
  تحولــــت اللجنــــة القوميــــة للمشــــكالت الســــكانية إلــــي هيئــــة غيــــر  1958وفــــي ســــبتمبر عــــام

حكومية تحت إسم "الجمعية المصرية للدراسات السكانية"  حيث تم تسجيلها بوزارة الشئون 
 0اإلجتماعية

 
  ة أخـــري ويشـــكل رســـمي، وذلـــك فـــي تـــم طـــرح المشـــكلة الســـكانية مـــر  1962مـــايو  21وفـــي

ميثـــاق العمـــل الـــوطني، حيـــث أشـــار الميثـــاق إلـــي أن مشـــكلة التزايـــد الســـكاني هـــي أخطـــر 
العقبات التي تواجه جهود الشعب المصــري فــي إنطالقــه نحــو رفــع مســتوي اإلنتــاج بطريقــة 
فعالـــة وقـــادرة، ويجـــب توجيـــه جهـــود مخلصـــة لتنظـــيم األســـرة عـــن طريـــق الوســـائل العامـــة 

 .)1962(ميثاق العمل الوطنى،  ثةالحدي
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  1966البرنامج القومي لتنظيم األسرة عام : 2/4

    
أول قــرار جمهــوري بإنشــاء المجلــس األعلــي لتنظــيم األســرة برئاســة  1965صــدر فــي نــوفمبر 

رئـــيس الـــوزراء، وعضـــوية عشـــرة وزراء وكـــان لـــه جهـــاز تنفيـــذي عـــين لـــه رئيســـًا هـــو الـــدكتور/ خليـــل 
  0حيات تنفيذية لإلسراع بتنفيذ البرنامجمظهر، وأعطي له صال

  
، حيث تم في هذا الوقــت 1966وبدأ البرنامج القومي لتنظيم األسرة رسميًا وعمليًا في فبراير 

  0مركز لتنظيم األسرة  1991إنشاء 
  
  )1973 – 1967البرنامج القومي خالل الفترة (: 2/5

  
  لــي تعثــر برنــامج تنظــيم األســرة وبسبب الظروف الطارئــة، أدي ذلــك إ 1967بعد حرب يوليو

في مصر، ولم يصبح في سلم األولويات في ذلك الوقت، ومن ثم إنخفضــت الخدمــة بمراكــز 
 0تنظيم األسرة

 
  لجنــة وزاريــة برئاســة  تنبهــت الحكومــة إلــي هــذه الظــاهرة، وتــم تشــكيل 1969إال أنــه فــي عــام

اإلدارة المحليــــة لوضــــع الصــــحة، والشــــئون، والتعلــــيم، و  راءالمهنــــدس / صــــدقي ســــليمان، ووز 
وقامــت الحكومــة الدانمركيــة عــن طريــق اإلتحــاد  000خطــة للمســتقبل بالنســبة لتنظــيم األســرة 

الدولي لتنظيم الوالديــة بمــد الحكومــة المصــرية بكميــات كبيــرة مــن المــواد الخــام إلنتــاج وســائل 
 0منع الحمل، وتم طلب معونة فنية لتدعيم البرنامج من األمم المتحدة

  
 تــم التأكيــد علــي ضــرورة إعطــاء اإلعــالم الســكاني أولويــة خاصــة، بجانــب  1970ام وفــي عــ

 0مكون تدريب مقدمي الخدمة، وتوفير وسائل تنظيم األسرة

  
  

      )1980إلي – 1973من البرنامج القومي (: 2/6
  

  1973ووضع أول سياسة قومية للسكان وتنظيم األسرة عام 
    

فــي فلســفة البرنــامج القــومي لتنظــيم األســرة فــي حــدث تحســن ملمــوس  1973عــام مــع بدايــة 
مصــر خــالل هــذه المرحلــة ، حيــث أصــبح ينظــر للمشــكلة الســكانية بإعتبارهــا مشــكلة قوميــة، ومــن ثــم 
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يجب مواجهتها ليس فقط مــن خــالل المــدخل التقليــدي، ولكــن البــد أن تكــون مواجهتهــا بصــورة كاملــة، 
  -وقد تم خالل هذه المرحلة ما يلي:

  
المجلــــس األعلــــي لتنظــــيم األســــرة إلــــي المجلــــس األعلــــي لتنظــــيم األســــرة تغييــــر إســــم  )أ 

 0والسكان

حــدد فيهــا تســعة  1973في أكتــوبر تم وضع أول سياسة قومية للسكان وتنظيم األسرة  )ب 
 -عوامل رئيسية مؤثرة في اإلسراع بخفض النمو السكاني علي النحو التالي :

 
  رفع المستوي اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة 

 عليمالت 

 تشغيل المرأة   

 الميكنة الزراعية   

 تصنيع الريف 

 الرضع خفض معدل وفيات األطفال 

 الضمان اإلجتماعي 

 اإلعالم والتوعية 

 جهــاز تنظــيم األســرة  رفع مستوي الخدمات وتوفيرها متضمنة خدمات تنظــيم األســرة)
   ).1973والسكان، 

  
) إلــي خفــض معــدل النمــو 1982 – 1973وتهدف السياسة القومية للســكان وتنظــيم األســرة (  

لكـــل ألـــف مـــن  33.6الســـكاني عـــن طريـــق خفـــض معـــدل المواليـــد بواقـــع واحـــد فـــي األلـــف ســـنويًا مـــن 
، وهـــذا يجنـــب الـــبالد خـــالل هـــذه 1982لكـــل ألـــف مـــن الســـكان عـــام  23.6إلـــي  1973الســـكان عـــام 

جنيـــه تقريبـــًا،  مليـــون 15مليـــون مولـــود، بمـــا يـــوفر علـــي الدولـــة مبلـــغ  3  4/3الســـنوات العشـــر والدة  
بـــإفتراض أن المولـــود الواحـــد يكلـــف الدولـــة مبلـــغ أربعـــة آالف جنيـــه حتـــي يـــدخل ســـن القـــوي العاملـــة 

  0المنتجة في ذلك الوقت
(عبـــد  هـــذا فضـــًال عـــن المغـــانم الضـــخمة التـــي تعـــود علـــي اإلقتصـــاد القـــومي فـــي مجموعـــه

  0)1974الحكيم، 
  

ي لمواجهـــة المشـــكلة الســـكانية، وتعـــد هـــذه وقـــد تـــم خـــالل تلـــك الفتـــرة إســـتخدام المـــنهج التنمـــو   
المرحلة تطورًا للمرحلة السابقة التي تم التوصل منها إلي اإلدراك بحجم النمو السكاني، وتفهم أفضــل 

  0لكل من ديناميكيات السكان والعالقات التبادلية بين السكان والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية
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مرحلــة حــدث العديــد مــن اإليجابيــات، ونوضــحها علــي لونستطيع أن نذكر ونؤكــد أنــه خــالل تلــك ا
  النحو التالي :

  
تــم ألول مـــرة وضـــع سياســـة ســـكانية بشـــكل رســـمي فـــي مصـــر، وذلـــك لمواجهـــة المشـــكلة  )أ 

 0السكانية

إتسمت هذه السياسة بالنظرة العلمية الشاملة، حيث ربطت بين المشكلة السكانية وغيرها  )ب 
ددت تســعة عوامــل يمكــن مــن خاللهــا خفــض مــن العوامــل اإلجتماعيــة واإلقتصــادية، وحــ

 0معدل المواليد

بـــدأ البرنـــامج القـــومي لتنظـــيم األســـرة والســـكان فـــي تنفيـــذ تجربـــة جديـــدة تســـتهدف أصـــًال  )ج 
اإلرتقاء بخــدمات تنظــيم األســرة كمــًا وكيفــًا، وذلــك عــن طريــق التــأثير فــي بعــض العوامــل 

صممت هذه التجربــة ونفــذت اإلقتصادية واإلجتماعية علي مستوي القرية المصرية، وقد 
، ويقــوم هــذا المشــروع علــي أســاس مــن خــالل مشــروع رســمي (مشــروع الســكان والتنميــة)

 -التعامل مع المجتمعات المحلية ، وكان للمشروع ثالث أهداف  رئيسية تتمثل في :

  والتأكيــــد علــــي المشــــاركة المجتمعيــــة لرفــــع معــــدالت التنميــــة  المحليــــة،تعبئــــة للمــــوارد
 0اإلقتصادية اإلجتماعية و 

  0بخدمات تنظيم األسرة والتوسع في نشرها اإلرتقاء 

  0اإلرتقاء بالقدرات اإلدارية علي المستوي المحلي 
  

ويعني هذا أن المشروع يهــدف إلــي تــوفير نظــم إداريــة تعمــل علــي زيــادة توزيــع وســائل تنظــيم 
فة خاصــة تلــك األنشــطة األسرة، وفــي نفــس الوقــت تهــدف إلــي التنميــة اإلجتماعيــة واإلقتصــادية، وبصــ

التـــي يعتقـــد أنهـــا ســـتؤدي إلـــي خفـــض معـــدالت النمـــو السكاني،وتحســـين الخصـــائص الســـكانية مثـــل 
  .)1984(جهاز تنظيم األسرة والسكان،  إلخ 000الصحة والتعليم وعمالة المرأة 

  
  : وتمثلت مدخالت المشروع في

  
  )/المحافظة/الجمهوريةةالقريمجموعة من المنسقين المدربين علي المستويات التالية ( )أ 

دات مجموعــة مــن اللجــان اإلستشــارية للمشــروع علــي مســتوي الوحــدة المحليــة تضــم القيــا )ب 
 . الشعبية والقيادات التنفيذية

ـــــ )ج  ـــــي ممجموعـــــة مـــــن المجـــــالس اإلقليمي ســـــتوي المحافظـــــة برئاســـــة الســـــادة ة للســـــكان عل
 . ينالمحافظ
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 مصــرية، وتعتمــد فــي تنفيــذهامجموعــة مــن المشــروعات الصــغيرة والتــي تناســب القريــة ال )د 
 .علي المشاركة المجتمعية في تطوير القرية المصرية

  
  : ومن إيجابيات مشروع السكان والتنمية

  
 أثار المشروع اإلهتمام بالمشكلة السكانية وعالقتها بالمتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية )أ 

علــي مســتوي ذيــة والشــعبية حقق المشروع قدرًا كبيرًا من الربط بــين القيــادات الفنيــة والتنفي )ب 
اللجنـــة اإلستشـــارية فـــي لجنـــة تســـمي شـــهريًا القريـــة، حيـــث كانـــت هـــذه القيـــادات تجتمـــع 
 بمشروع السكان والتنمية علي مستوي القرية

 0حقق المشروع نوعًا من المشاركة المجتمعية والحلول الذاتية للمشكالت السكانية )ج 

 ، وبالتــالي رفــع نســبة الممارســة لتنظــيم أدي المشروع لرفع مســتوي المعرفــة بتنظــيم األســرة )د 
     ).1984(جهاز تنمية األسرة والسكان،  األسرة في قري المشروع

  
قـــد  1980وحتـــي عـــام  1973وعلـــي هـــذا األســـاس نســـتطيع أن نوضـــح بـــأن الفتـــرة منـــذ عـــام 

مجــال قرارًا جمهوريًا خالل تلك الفترة لتنظيم العمل في  13شهدت نشاطًا ملموسًا، ورغم صدور عدد 
  -السكان وتنظيم األسرة ، فقد ظهرت عدة سلبيات نذكر منها :

  
لـــم تتـــرجم السياســـة القوميـــة للســـكان فـــي ذلـــك الوقـــت إلـــي خطـــة ملزمـــة لجميـــع الـــوزارات  )أ 

واألجهـــزة العاملـــة فـــي مجـــال الســـكان وتنظـــيم األســـرة، ولـــم يـــتم تحديـــد أهـــداف واضـــحة 
 قيق تلك األهدافومحددة لكل جهة، وكذلك التمويل الالزم لتنفيذ وتح

رغم أن مسئولية جهاز تنظيم األسرة و السكان في ذلك الوقــت أن يقــوم بمتابعــة األجهــزة  )ب 
إال أن هــذه المســئولية لــم يقابلهــا أي ســلطة فــي  00المختلفــة ويقــدم تقــارير عــن أعمالهــا 

 مواجهة هذه األجهزة

 زراء (وزيـــر تخلـــي رئـــيس الـــوزراء عـــن رئاســـة المجلـــس األعلـــي لتنظـــيم األســـرة ألحـــد الـــو  )ج 
 الصحة)

إلــي  1973عــدم قــدرة الجهــاز علــي ترجمــة السياســة القوميــة للســكان التــي صــدرت عــام  )د 
، ل وزارة وجهــة تعمــل فــي هــذا المجــالأهــداف واضــحة لكــمهــام و  خطة قومية تتحــدد فيهــا

ـــوأنشــطة لتحقي ــ ق هــذهـ ة للصــرف علــي هــذه الخطــط، وبرنــامج زمنــي ـاألهــداف ، وميزاني
 واضح للمتابعة والتقويم ب و ـللتنفيذ، وأسل

ي المجلس ـة وكالء الوزارات الممثلة فـرغم أن الجهاز قام بتشكيل لجنة للتخطيط بعضوي )ه 
خطـــة قوميـــة تتــرجم إلـــي خطـــط األعلــي لتنظـــيم األســـرة والســكان، وتجتمـــع دوريـــًا لوضــع 

 وربع سنوية، إال أن األمور سارت علي النحو التالي : ة ـسنوي
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 علي اإلطالق وزارات لم ترسل أي خطط 

 وزارات ترسل خطط تفتقد ألي مسحة علمية 

 كانية بالنسبة  لها مسألة هامشية وزارات ترسل خططها بشكل يوحي أن المسألة الس
 بل ليست من إختصاصها  000للغاية بالنسبة لها 

  ،وزارات ترسل خططها المتواضعة جدًا بعد فــوات األوان، إســتيفاًء وٕاســتكماًال للشــكل
 المتابعة أثناء تنفيذ النشاط ومن ثم يصعب

ورغـــم كـــل هـــذه األوضـــاع المتدنيـــة فـــإن رئـــيس جهـــاز تنظـــيم األســـرة فـــي ذلـــك الوقـــت لـــم  )و 
 لماذا ؟ 000 ي فيه كل األوضاعرِّ عَ يرفع تقريرًا واحدًا ساخنًا يُ  يستطع أن 

 0خوفًا من إثارة أية حساسيات مع الوزارات المختلفة 

 حيث كان أقل تنظيمــًا مــن أي  000والسكان  الوضع التنظيمي لجهاز تنظيم األسرة 
 فكيف يتابع ويراقب هذه الوزارات 000وزارة 

ط ومشــروعات للجهــات األجنبيــة تهافــت جميــع األجهــزة فــي ذلــك الوقــت علــي تقــديم خطــ )ز 
 .تمويلها، للحصول علي المنح والمساعدات، وأصبحت المسألة الفته للنظر بهدف

  
      )1985عام  ىحت – 1980المرحلة منذ (عام    2/7

  اإلستراتيجية القومية للسكان والموارد البشرية وبرنامج تنظيم األسرة
  

قــام جهــاز تنظــيم األســرة والســكان بإعتبــاره أمانــة فنيــة للمجلــس األعلــي  1980فــي ديســمبر 
لتنظـــيم األســـرة والســـكان بوضـــع إطـــار إلســـتراتيجية قوميـــة للســـكان والمـــوارد البشـــرية وبرنـــامج تنظـــيم 

، وعند صياغة هذه اإلستراتيجية تم اإلستفادة من دروس المرحلة السابقة، حيــث تــم التشــخيص األسرة
وبعــد  –"بعــد خــاص بــالنمو الســكاني  000العلمي للمشكلة السكانية علي أنها مشكلة ذات أبعاد ثالثة

وبعــد خــاص  بإنخفــاض مواصــفات اإلنســان  –خــاص بســوء توزيــع الســكان علــي الخريطــة المصــرية 
  -، وتتمثل في :اف اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها" ومن ثم تحديد األهدالمصري

 0خفض معدل النمو السكاني )أ 

 0تحقيق توزيع جغرافي أفضل )ب 

 0فع مستوي الخصائص السكانيةر  )ج 
  

 000كما حددت اإلستراتيجية السياسات والبرامج المطلوب إستخدامها لتحقيق هذه األهداف 
  -، وذلك علي النحو التالي :فحددت أربعة برامج متميزة للعمل 
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برنــــامج يســــتهدف تحقيــــق حجــــم أمثــــل للســــكان عــــن طريــــق تخفــــيض معــــدل النمــــو  )أ 
الســـكاني علـــي أن يـــتم صـــياغة البرنـــامج القـــومي للســـكان فـــي إطـــار خطـــة التنميـــة 

 0اإلجتماعية واإلقتصادية

الل إنشـــاء مجتمعـــات برنـــامج يســـتهدف إعـــادة رســـم خريطـــة مصـــر الســـكانية مـــن خـــ )ب 
 0، وبصفة خاصة في الصحراء الغربية، والمناطق الساحلية وسيناءيدةعمرانية جد

 0نامج يصمم إلعادة بناء القرية المصريةبر  )ج 

 -نامج يركز علي مستوي إنتاجية القوي العاملة ويشتمل علي :بر  )د 

 0رفع مستوي المهارات 

 0ربط التعليم والتدريب بإحتياجات اإلنتاج 

 0خلق فرص العمل المطلوبة  
  

  0نشطة واإلجراءات المطلوب إتخاذها لوضع هذه اإلستراتيجية موضع التنفيذكما حددت األ
  

  -وركزت تلك اإلستراتيجية برنامجها في مواجهة النمو السكاني علي ثالث محاور رئيسية هي :
  

 0اإلرتقاء بخدمات تنظيم األسرة متكاملة مع الخدمات الصحية واإلجتماعية )أ 

 0اعي علي المستوي المحلياإلسراع بالتغير اإلقتصادي واإلجتم )ب 

 0كثيف العمل اإلعالمي والتنظيمي علي كافة المستوياتت )ج 

ـــم ُتؤخـــذ فـــي  ـــم ُتعَتمـــد ول ـــم تـــري النـــور ، حيـــث ل إال أن هـــذه اإلســـتراتيجية فـــي واقـــع األمـــر ل
وٕاســتمر الحــال علــي هــذا المنــوال حتــي  000واإلقتصــادية الحسبان بالنسبة لخطة التنميــة اإلجتماعيــة 

  0 1984تمر القومي للسكان في عام تم عقد المؤ 
  
      )2002 – 6198السياسة القومية للسكان  (: 2/8

 
  بإنشــاء المجلــس القــومي للســكان برئاســة رئــيس  1985لســنة  19صدر القرار الجمهوري رقــم

أكبر للمجلس، ودفعه قوية الجمهورية ( رئيس الوزراء حاليًا ) ، وقد أعطي هذا أهمية ودعم 
 0للعمل

 
 ديد إختصاصاته علي النحو التالي :وتم تح- 

تحقـــق أعلـــي معـــدل ممكـــن للتنميـــة اإلقتصـــادية إعـــداد السياســـة الســـكانية التـــي   )أ 
 0واإلجتماعية
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تحديد دور كــل مــن الــوزارات والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة العامــة والخاصــة فــي   )ب 
       .تنفيذ البرامج السنوية والتنسيق فيما بينها

 
  ) 11كما نصت المادة (  

 0إعداد مشروع الخطة القومية للسكان وبرامجها )أ 

 0تنفيذهاإبالغ قرارات المجلس القومي للسكان للجهات المعنية ومتابعة  )ب 

متابعــــة تنفيــــذ الخطــــط والبــــرامج واألنشــــطة الســــكانية التــــي يقررهــــا المجلــــس القــــومي  )ج 
  0لسكان، وتقديم تقارير دورية عنهال

  
إعتمـــدت مـــن  1985ة قوميـــة للســـكان عـــام وبعـــد إصـــدار القـــرار الجمهـــوري تـــم وضـــع سياســـ

المجلـــس القـــومي للســـكان، وهـــي أول سياســـة إعتمـــدت مـــن الســـيد رئـــيس الجمهوريـــة (رئـــيس المجلـــس 
  القومي للسكان) وتم فيها تحديد :

 

  ثالث أهداف رئيسية هي  : 2/8/1
 0خفض معدل النمو السكاني )أ 

 0تحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان )ب 

  0نيةاإلرتقاء بالخصائص السكا )ج 
  
  عليها السياسة القومية للسكان هيسبعة مبادئ ترتكز   : 2/8/2
 

إقــــرار حــــق األســــرة فــــي إختيــــار العــــدد المناســــب لألطفــــال، وحــــق الحصــــول علــــي  )أ 
المعلومات والوسائل التــي تمكنهــا مــن تنفيــذ قرارهــا فــي هــذا الشــأن، وذلــك فــي نطــاق 

 0من الدين وحضارة مصر وقيم المجتمع

 0ض أو التعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم األسرةتجنب إستخدام اإلجها )ب 

قـــرار حـــق المـــواطن فـــي الهجـــرة واإلنتقـــال مـــن مكـــان إلـــي آخـــر داخـــل مصـــر وٕالـــي إ )ج 
 0خارجها

ألخـــذ بنظـــام الحـــوافز اإليجابيـــة المبنيـــة علـــي زيـــادة وعـــي الفـــرد والجماعـــة، وعـــدم ا )د 
ز الســلبية أو اللجوء لألساليب التي تتسم بالضغط واإلكراه، والتي تعتمد علــي الحــواف

 0األساليب العقابية

 0نمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا لتحويله إلي طاقة إنتاجية فعالةت )ه 

 0عتبار المحليات القاعدة األساسية لتنفيذ البرامجإ )و 
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  0شجيع دور الجهود التطوعية ، ومشاركة المجتمع في حل المشكلةت )ز 
  

  وعة من األساليب لتحقيق األهدافمجم: 2/8/3
  

 0خدمات تنظيم األسرة ، ورفع مستواها مع العناية بالريف نشر )أ 

 0اإلرتقاء بالخدمات الصحية لخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال )ب 

عداد برنامج إعالمي يركــز علــي وســائل اإلتصــال الشخصــي قبــل وســائل اإلتصــال إ )ج 
 0الجماهيري

دينـــي  طـــوير مســـتوي الخدمـــة فـــي المســـاجد والكنـــائس، وٕاعتبارهمـــا وحـــدات إشـــعاعت )د 
 0ٕاجتماعي وصحيو 

 0لعناية بالتربية السكانية في جميع مراحل التعليما )ه 

 0فع مكانة المرأة وتشجيع مشاركتها في الحياة العامةر  )و 

ضــع إســتراتيجية واضــحة إلعــادة توزيــع الســكان إلحــداث تــوازن نســبي بــين الــوادي و  )ز 
 0من جهة، والصحاري من جهة أخري

ريـــة المصـــرية، مـــن خـــالل بـــرامج التنميـــة لنهـــوض بـــالريف المصـــري واإلرتقـــاء بالقا )ح 
 0الشاملة بحيث يتحول إلي مناطق إستقرار

 0لحد من عوامل الجذب في المدن الكبيرةا )ط 

ــــدريب إ )ي  ــــيم والت عــــداد تخطــــيط للقــــوي العاملــــة تــــرتبط إرتباطــــًا عضــــويًا بسياســــة التعل
 0لمواجهة الطلب الحقيقي علي القوي العاملة

قيـــق اإلســـتيعاب الكامـــل لألطفـــال فـــي ســـن عـــن تحلعمـــل علـــي محـــو األميـــة فضـــًال ا )ك 
  0اإللزام، والحد من التسرب من التعليم

  
  تـــم ترجمـــة السياســـة القوميـــة وأهـــدافها العامـــة إلـــي أهـــداف كميـــة علـــي المحـــاور الـــثالث

ومحــور  –محور إعادة توزيع الســكان علــي الخريطــة المصــرية  –"محور النمو السكاني 
(المجلس ًا وٕاقتصـــاديًا وٕاجتماعيـــا وثقافيـــُاً◌"اإلرتقـــاء بخصـــائص اإلنســـان المصـــري صـــحي

 0)1986القومى للسكان، 
 

  تحـــــددت فيهـــــا مجموعـــــة األهـــــداف  2002إســـــتراتيجية للســـــكان حتـــــي عـــــام تـــــم وضـــــع
اإلســترتيجية المطلــوب تحقيقهــا، والبــرامج النوعيــة التــي تحقــق هــذه األهــداف، وقــد شــارك 

ممثلــين مــن جميــع الجهــات مجموعــات عمــل تضــم  ألول مرةفي وضع هذه اإلستراتيجية 
 0المعنية
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 : وقد تم إستخدام منهج علمي في إعداد تلك اإلستراتيجية يتمثل في- 

  0عمل تحليل للموقف السكاني لمصر في الماضي والحاضر وتوقعات المستقبل )أ 
 0تحليل للمشكالت السكانية  )ب 

  0تحديد األهداف السكانية لكل برنامج وكل جهة  )ج 
  0ذه األهداف تحديد األنشطة التي تحقق ه )د 
  0تحديد التكاليف لكل برنامج  )ه 
  0تحديد البرنامج الزمني الخاص باألنشطة لكل جهة  )و 
  0تحديد أسلوب واضح ومحدد للمتابعة والتقويم  )ز 

  
 1986والتي صدرت في عام  1985أن وثيقة السياسة القومية للسكان عام وعلي الرغم من 
مـــن أن  1980، وٕاســـتراتيجية عـــام 1973الـــذي إنتهـــت إليـــه سياســـة ســـنة  تضـــمنت نفـــس التشـــخيص

    هي :المشكلة السكانية مشكلة ذات ثالث أبعاد 
 0النمو السكاني السريع )أ 

 0سوء توزيع السكان علي الخريطة المصرية )ب 

 0دني الخصائص السكانيةت )ج 
  

    وعلي الرغم من أنها وضعت ثالث أهداف رئيسية مطلوب الوصول إليها تتمثل في :
 0خفض معدل النمو السكاني )أ 

 0تحقيق توزيع جغرافي أفضل )ب 

 0لعمل علي رفع مستوي الخصائص السكانيةا )ج 
  

باإلضافة إلي أنها حددت مجموعة أساليب لتحقيق هذه األهداف، ومجموعــة مبــادئ أساســية 
يجب اإللتزام بها في تحقيق أهداف السياسة القومية للسكان، وعلي الرغم من أنــه تــم ترجمــة السياســة 

ثـــم قيـــام ، الخصـــائص"-التوزيـــع -ف كميـــة علـــي المحـــاور الثالثـــة "النمـــوالقوميـــة إلـــي مجموعـــة أهـــدا
، ثــم إســتخالص 2002إســتراتيجية ســكانية حتــي عــام  األمانــة الفنيــة للمجلــس القــومي للســكان بوضــع

خطــة خمســية للســكان تتــرجم فيمــا بعــد إلــي خطــط ســنوية، إال أنــه يوجــد بعــض المالحظــات علــي تلــك 
  0السياسة

 
  )1986(عبد الغنى، 6198السياسة القومية للسكان عام مالحظات علي : 2/8/4
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كان يجب أن يبدأ المجلس القومي للسكان من حيث إنتهت إليه المرحلة الســابقة فيمــا يتعلــق 
/ 82ات علي كــل مــن المكــون الســكاني فــي خطــة الدولــة اإلجتماعيــة واإلقتصــادية الســابقة (ـبالمالحظ

  .1980) وٕاستراتيجية عام 1973يمة () والسياسة القومية القد86/1987 – 1983
    

يختلـــف عـــن هـــذا باإلضـــافة إلـــي ضـــرورة إعـــادة النظـــر إلـــي المشـــكلة الســـكانية بمـــنهج جديـــد 
المــنهج التقليــدي الــذي يعمــل علــي عــزل الظــاهرة الســكانية عــن غيرهــا مــن المتغيــرات األخــري، ويعنــي 

  التالي :  بالمنهج الجديد
  
تمثل في وجود مجموعة مــن األهــداف طويلــة المــدي أن تكون هناك إستراتيجية للسكان ت )أ 

ومن ثم فإن األهداف الخاصــة بـــ   ( خفــض  0000مرتبطة باإلستراتيجية العامة للدولة 
هــي توزيــع الســكان/اإلرتقاء بخصــائص اإلنســان المصــري ) إعــادة /معــدل النمــو الســكاني

 0في واقع األمر أهدافًا إستراتيجية

لــي خطــط طويلــة المــدي وأخــري متوســطة وقصــيرة المــدي، وأن تترجم هــذه اإلســتراتيجية إ )ب 
وتتحــول فيهــا هــذه األهــداف العامــة إلــي أهــداف كميــة قابلــة للقيــاس خــالل فتــرات زمنيــة 

 0معينة

ــ )ج   م وجــود مجموعــة مــن السياســات واألدوات التــي تتــرجم هــذه الخطــط إلــي واقــع عملــي، ث
لســكانية، وٕان كــان وعلــي هــذا األســاس يمكــن أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن السياســات ا

، إال أنهــا فــي واقــع األمــر تعمــل علــي التــأثير فــي لــيس مــن المهــم أن تحمــل إســم الســكان
 -ومن هذه السياسات مثًال : 000الظاهرة السكانية بشكل مباشر وغير مباشر 

 إنتاجــًا وٕاســتيرادًا وتوزيعــًا، وكــذلك مــا  000بتــوفير وســائل تنظــيم األســرة  سياســة تتعلــق
للوصــول إلــي المســتحدث منهــا فــي هــذا المجــال، بحيــث يكــون هنــاك  يتعلــق بتطويرهــا

 0رصيدًا مستمرًا يكفي للطلب المتزايد عليها

 0سواء كانت هجرة داخلية أم خارجية 000ياسة خاصة بالهجرة س 

 ياسة خاصة بالتعليم بإعتباره عنصرًا هامًا في اإلرتقاء بخصائص اإلنسان المصري س
 0ضية األمية وتعليم اإلناثمع إعطاء أهمية خاصة بق 000

 بمــا يتضــمنه ذلــك مــن  000ياسة خاصــة بإعــادة توزيــع الســكان علــي خريطــة مصــر س
مــع تحديــد أيــن توجــد  00إقامة مجتمعات تنموية جديدة، وليس مجرد تجمعات ســكنية 

والفئات اإلجتماعيــة المطلوبــة لهــا،  00ونوعية هذه المجتمعات  00وكم تستوعب  00
  0وهكذا
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تطبيق هذه السياسات فسوف تفيد فــي تصــحيح األوضــاع مــن حيــث إحــداث نــوع  ندوبذلك فع  
العــزل مــن التفاعــل بــين المتغيــرات الســكانية وغيرهــا مــن المتغيــرات اإلقتصــادية واإلجتماعيــة بــدًال مــن 
 000 التعســفي بوجــود سياســة ســكانية منعزلــة عــن السياســات األخــري الخاصــة بالقطاعــات المختلفــة

  0ذلك إضافة أو فرض أجزاء من السياسة السكانية علي القطاعات األخري ومن ثم يصعب بعد
  

حيــث أن كــل قطــاع فــي هــذه الحالــة، إمــا أن يعتبرهــا ليســت مــن إختصاصــه، أو أنهــا تمثــل 
  0عبء إضافي عليه

  
(المجلــس القــومى للســكان،  )2007 – 1992اإلستراتيجية القوميــة للســكان ( :2/9

1991(   
  

بوضــع اإلســتراتيجية القوميــة  1991بالمجلس القومي للسكان خالل عام قامت األمانة الفنية 
للســكان، ومراجعتهــا بمــا يتماشــي مــع المتغيــرات اإلقتصــادية واإلجتماعيــة والديموجرافيــة، وتــم فــي هــذا 
اإلطـــار تحليـــل الموقـــف لألوضـــاع الديموجرافيـــة واإلقتصـــادية والصـــحية والخـــدمات، ودراســـة المـــوارد 

، وتحديــد األهــداف بحيــث 2007ة وتوقعــات المســتقبل حتــي عــام تجاهــات الماضــيالمتاحــة لمعرفــة اإل
يـــؤدي كـــل هـــدف أو مجموعـــة أهـــداف إلـــي حـــل مشـــكلة أو أكثـــر مـــن المشـــكالت، كمـــا قامـــت هـــذه 

  0المجموعات بصياغة اإلستراتيجيات في إطار السياسة القومية للسكان
  

رنــامج البيئــة وبرنــامج الشــباب لمــا وقد أضيف برنامجــان جديــدان فــي هــذه اإلســتراتيجية همــا ب
باإلضــافة إلــي البــرامج الســكانية القوميــة الــواردة فــي لهمــا مــن عالقــة وثيقــة بالمشــكلة الســكانية، هــذا 

  0اإلستراتيجيات السابقة
  

ـــــد تـــــم تقســـــيم اإلســـــتراتيجيات  ) إســـــتراتيجيات أساســـــية ومجموعـــــة مـــــن 9الســـــكانية إلـــــي (وق
  نحو التالي :اإلستراتيجيات الفرعية، وذلك علي ال

  
    إستراتيجية تنظيم األسرة:   2/9/1
 
    وتشمل –إستراتيجية رعاية األمومة والطفولة  :  2/9/2
 

 إستراتيجية خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة )أ 

   إستراتيجية خفض معدل وفيات األمومة )ب 
  إستراتيجية رفع المستوي الغذائي لألم والطفل )ج 
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 :  وتشمل –نمية إستراتيجية المرأة والت:  2/9/3
  

  إستراتيجية تنمية الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية للمرأة )أ 
  إستراتيجية تحسين المستوي الصحي )ب 

  
 : وتشمل –إستراتيجية اإلعالم واإلتصال السكاني  : 2/9/4
  

 تليفزيــون –إستراتيجية اإلتصال الجماهيري في مجال اإلعــالم الســكاني (إذاعــة  )أ 
  صحافة) –

  الشخصي في مجال اإلعالم السكاني  إستراتيجية اإلتصال )ب 
  إستراتيجية الرسائل اإلعالمية في مجال السكان )ج 

 

  : وتشمل –إستراتيجية العمل والعمالة : 2/9/5
 

 إستراتيجية هيكل العمالة )أ 

 إستراتيجية تخفيض نسبة البطالة  )ب 

 

  : وتشمل –إستراتيجية الشباب  : 2/9/6
 

 إستراتيجية تعليم الشباب )أ 

 عمل بين الشبابإستراتيجية قوة ال )ب 

  ستراتيجية صحة الشبابإ )ج 
 

    إستراتيجية البيئة: 2/9/7
 

   إستراتيجية التعليم ومحو األمية:  2/9/8
 

  ة إستخدام األرضإستراتيجي:  2/9/9
  

  وقد تم تحديد األهداف الكمية األساسية لتلك اإلستراتيجيات ومن أهمها :
   2007% عام 65  رفع معدالت الممارسة إلي 

 2007.% عام 25المواليد إلي  خفض معدل 

  2007لكل ألف مولود حي عام  23خفض معدل وفيات األطفال الرضع إلي 
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  لكــل مائــة ألــف مولــود  50خفض معــدل وفيــات األمهــات بســبب الحمــل والــوالدة إلــي
 2007حي عام 

  2007% عام 32خفض نسبة األمية بين اإلناث إلي 

  2007% عام  34.5رفع نسبة اإلستيطان في المدن الجديدة إلي 

   2007%  عام 17خفض نسبة األمية إلي  
  

وفـــي تقيـــيم ســـريع لتلـــك اإلســـتراتيجية نجـــد أنهـــا أضـــافت برنـــامجين جديـــدين يتعلقـــان ببـــرامج 
الشباب والبيئة لما لهما من عالقة وثيقة بالمشكلة السكانية، فغني عن البيان أن نصف سكان مصــر 

لها وهـــم الفئـــة المســـتهدفة للتوعيـــة بأبعـــاد الوضـــع ســـنة هـــم حاضـــرها ومســـتقب 20مـــن الشـــباب تحـــت 
، كمــا أن بعــض األهــداف الكميــه لــم تتحقــق فــى تلــك اإلســتراتيجيه وحتــى تــاريخ الســكاني فــي مصــر

  إصدار الدراسه، وخاصه معدالت الممارسه، ونسب األميه، ونسبه اإلستيطان فى المدن الجديده . 
  

، ســكانية ممــا يهــددها بالضــرر البــالغتفــاع الكثافــة الما أن البيئة المصرية قد تأثرت كثيرًا بإر ك
بل وٕانعكاس ذلك علي الخصائص السكانية، هــذا باإلضــافة إلــي البــرامج الســكانية القوميــة الــواردة فــي 

الرعايــة /اإلعــالم واإلتصــال الســكاني/تنظيم األســرةة وهي البرامج التي تتعلق بــ  "اإلستراتيجيات السابق
ع مســتوي التعلــيم والحــد مــن األميــة/رفع مســتوي العمــل والعمالــة/رفع مكانــة الصــحية لــألم والطفــل/رف

  0المرأة/إستخدام األرض وتوزيع السكان
  

  وقد ركزت تلك اإلستراتيجية علي المبادئ التالية :
 

أن تتـــولي المحليـــات إدارة وتنفيـــذ البـــرامج واألنشـــطة والمشـــروعات الســـكانية بإعتبـــار أن  )أ 
 0اسية للتخطيط السكانيالمحليات هي القاعدة األس

 0السعي لتحقيق التوازن بين المتغيرات البيئية والسكانية )ب 

 0لتركيز في المراحل المقبلة علي البعد المتعلق بالخصائص السكانيةا )ج 
  
(وزارة الصـــحة والســـكان،  )2017 – 2002السياســـة القوميـــة للســـكان  (  :2/10

2000(  
  

بمشــاركة جميــع الــوزارات والجهــات  1986تــم تحــديث السياســة الســكانية التــي صــدرت عــام 
- 2002اســه القوميــه للســكان (وتــم إصــدار السي المعنيــة، بحيــث تالئــم متطلبــات المرحلــة القادمــة ،

حتــي عــام  2002الفتــرة مــن عــام كمــا تــم وضــع الخطــة اإلســتراتيجية القوميــة للســكان عــن  )، 2017
الــوزارات والجهــات المشــاركة فــي تنفيــذ  ، وتــم تحديــد األهــداف المحــددة والفرعيــة وتحديــد أدوار2017
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طفل/ســـيدة عـــام  2.1هـــذه الخطـــة حتـــي يمكـــن الوصـــول بمعـــدل الخصـــوبة إلـــي معـــدل اإلحـــالل وهـــو 
  0كهدف قومي 2017

  
  )2017 – 2002( أهداف السياسه القوميه للسكان :2/10/1

  
  خفض معدل النمو السكانى. )أ 
  تحقيق توزيع جغرافى أفضل للسكان. )ب 
  السكانيه. اإلرتقاء بالخصائص )ج 
تقليـــل التفاوتـــات الديموجرافيـــه واإلجتماعيـــه واإلقتصـــاديه بـــين المجموعـــات الســـكانيه  )د 

  .الجغرافيه المختلفهوالمناطق 
  

  المبادئ : 2/10/2
  
إقرار حق األسره فــى إختيــار العــدد المناســب ألطفالهــا، وحــق الحصــول علــى المعلومــات  )أ 

شــأن، وذلــك فــى نطــاق ثقافــه المجتمــع والوســائل التــى تمكنهــا مــن تنفيــذ قرارهــا فــى هــذا ال
  وتعاليمه الدينيه .

  .ض والتعقيم كوسائل لتنظيم األسرهعدم إستخدام اإلجها )ب 
  إقرار حق المواطن فى الهجره واإلنتقال من مكان إلى آخر داخل مصر أو خارجها. )ج 
 األخــذ بنظــام الحــوافز اإليجابيــه المبنيــه علــى زيــادة وعــى الفــرد والجماعــه وعــدم اللجــوء )د 

، والتــى تعتمــد علــى الحــوافز الســلبيه أو األســاليب ســاليب التــى تتســم بالضــغط واإلكــراهلأل
  العقابيه.

  تنميه اإلنسان من كافه الجوانب لتحقيق رفاهيته، ورفع قدراته اإلنتاجيه. )ه 
  إعتبار المحليات القاعده األساسيه لتنفيذ وٕاداره البرامج السكانيه. )و 
  لقطاع الخاص فى إداره وتنفيذ البرامج السكانيه.تنشيط دور المنظمات غير الحكوميه وا )ز 
إقرار حق كل إنسان فى التمتع بجميع الحقوق والحريــات المــذكوره فــى اإلعــالن العــالمى  )ح 

  لحقوق اإلنسان دونما تمييز، وبمايتفق مع الشرائع السماويه.
ه المجتمــع األساســيه، ومــن ثــم ينبغــى تعزيزهــا ومــن حقهــا داإلقــرار بــأن األســره هــى وحــ )ط 

  زمين.الحصول على الحمايه والدعم الال
 تعزيز المساواه واإلنصاف بين الجنسين، ورفع قــدرات المــرأه، والقضــاء علــى الممارســات )ي 

  .الضاره ضد اإلناث بجميع أشكالها
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التنميـــــه  ومـــــهواألهـــــداف المتصـــــله بالســـــكان جـــــزءًا اليتجـــــزأ مـــــن منظ تعتبـــــر السياســـــات )ك 
  ، التى يتمثل هدفها الرئيسى فى تحسين نوعيه الحياه.اإلقتصاديه واإلجتماعيه

  
إدمــاج اإلهتمامــات الســكانيه فــى اإلســتراتيجيات اإلنمائيــه،  ومــن ثــم وكخــط إســتراتيجى يتعــين

والتخطيط وعمليه إتخاذ القرار، وتخصيص الموارد علــى حميــع المســتويات، وفــى جميــع المنــاطق مــن 
المطــرد فــى ســياق  تعزيــز العدالــه اإلحتماعيــه والقضــاء علــى الفقــر عــن طريــق النمــو اإلقتصــادىأجــل 

  التنميه المستدامه.
  

السياســـه القوميـــه للســـكان كـــان البـــد مـــن وضـــع الخطـــه اإلســـتراتيجيه للســـكان،  وبعـــد تحـــديث
اركه )، وذلـــك بمشـــ2002/2017ســـكانيه خـــالل الفتـــره (اســـه اليوالتـــى تعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف الس

  جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنيه والتى سبق لها أن شاركت فى وضع هذه السياسه.
وشــملت الخطــه اإلســتراتيجيه القوميــه للســكان عــدد إحــدى عشــر خطــه إســتراتيجيه نوعيــه ، تســاهم فــى 

  -تحقيق األهداف التاليه :
  

طــه ســنويه متزايــده يراعــى زيــاده منافــذ تقــديم خــدمات تنظــيم األســره والصــحه اإلنجابيــه فــى خ )أ 
  فيها الكثافه السكانيه فى كل منطقه.

  اإلستفاده القصوى من أماكن تقديم الخدمه المتاحه. )ب 
التعــاون الكامــل والتنســيق المســتمر مــع رجــال الــدين اإلســالمى والمســيحى لمــا لهــم مــن دور  )ج 

  مؤثر لتغيير المفاهيم وتوصيل رساله دينيه فعاله.
ق العشــوائيه والمحرومــه بتكثيــف العمــل فــى تلــك المنــاطق لضــمان المشاركه فى تنميه المنــاط )د 

وصول الخدمه سواء بإنشاء عيادات جديده أو بتواجد العيادات المتنقله بصفه مســتمره لتلبيــه 
  إحتياجات المواطنين.

التنســيق الكامــل اعيه متكامله للمجتمع و دعم برنامج طب األسره لتقديم خدمات صحيه وٕاجتم )ه 
  مع المحافظات. 

وتكــوين مجلــس العمــل فــى هــذا اإلتجــاه ،  برئاســه رئــيس الحكومــه وقد أقر مجلس المحافظين )و 
ســـكانى يضـــم جميـــع الجهـــات العاملـــه فـــى مجـــال الســـكان لمتابعـــه النشـــاط الســـكانى فـــى كـــل 

  محافظه.
العمل على تغيير المفاهيم الخاطئه والعادات والتقاليد المتوارثه مثــل "العزوه/والمولــود الــذكر/  )ز 

  إنتظارًا للمولود الذكر. "المتكرر والحمل
دعم مبادره تعليم البنات التى ترعاها السيده الفاضــله / ســوزان مبــارك   لتحســين الخصــائص  )ح 

  السكانيه للمرأه، وتنميتها، والحد من ظاهره الزواج والحمل المبكر .
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نفســيا خلــق جيــل جديــد ســليم منع التسرب من التعليم للجنسين لمنع ظــاهره عمالــة األطفــال، و  )ط 
  .وبدنياً 

  
وزارة  ) 2017 – 2002الخطــة اإلســتراتيجية القوميــة للســكان فــي مصــر (  :2/11

      )2001الصحة والسكان، 
  

  بعـــد تحـــديث السياســـة القوميـــة للســـكان كـــان البـــد مـــن وضـــع الخطـــة اإلســـتراتيجية القوميـــة
 –2002للســـكان، والتـــي تعمـــل علـــي تحقيـــق أهـــداف السياســـة الســـكانية خـــالل الفتـــرة مـــن (

) وذلك بمشاركة جميــع الــوزارات والجهــات المعنيــة، والتــي ســبق لهــا أن شــاركت فــي 2017
 0وضع هذه السياسة

 : وقد تم وضع خطة عمل للوصول إلي األهداف المطلوب تحقيقها كالتالي 

 0تحديد الهدف العام للخطة اإلستراتيجية القومية للسكان في مصر )أ 

ية نوعيــة باإلضــافة إلــي إشــتقاق وصــياغة صــياغة الهــدف العــام لكــل خطــة إســتراتيج )ب 
 األهداف المحددة والفرعية، وتحديد القضايا الخاصة بكل هدف فرعي

 0عادة صياغة األهداف المحددة والفرعية لإلستراتيجيات النوعيةإ )ج 

 0حديد أساليب تحقيق األهداف الفرعيةت )د 

 دور أساسي/ليب تحقيق األهداف (حديد أدوار الوزارات والجهات المشاركة في أسات )ه 
 0دور مشارك)

 0وأساليب تحقيق األهدافعادة صياغة األهداف المحددة والفرعية إ )و 

  0ضع المستهدفات الكمية لكافة شركاء التخطيط اإلستراتيجي في المرحلة القادمةو  )ز 
  

وقــد شــملت الخطــة اإلســتراتيجية القوميــة للســكان عــدد إحــدي عشــر خطــة إســتراتيجية نوعيــة، 
نوعية كان لها هدف عام ومجموعة من األهداف المحددة، واألهــداف الفرعيــة، وكل خطة إستراتيجية 

وموضح أمام كل هدف فرعي أساليب تحقيقه، وكذلك تحديد ألدوار الجهات (ســواء كــان دور رئيســي 
  وبيان تلك اإلستراتيجية الفرعية كالتالي : أو دور مشارك) 

  
  ة تنظيم األسرة والصحة اإلنجابي إستراتيجية: 2/11/1
  

    : الهدف العام
  0خفض مستوي اإلنجاب من خالل برنامج قومي لتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية

  
  األهداف المحددة
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  تـــــوفير خـــــدمات تنظـــــيم األســـــرة والصـــــحة اإلنجابيـــــة ضـــــمن مجموعـــــة خـــــدمات الرعايـــــة
 0المتكاملة المكفولة للجميع

  األســــرة والصــــحة وضــــع وتطــــوير نظــــام فعــــال وكــــفء إلدارة البرنــــامج القــــومي لتنظــــيم
 0اإلنجابية

  إكســـاب المجتمـــع المعرفـــة واإلتجاهـــات اإليجابيـــة تجـــاه قضـــايا تنظـــيم األســـرة والصـــحة
 0اإلنجابية

  الـــدعوة وكســـب تأييـــد ومســـاندة القيـــادات الشـــعبية والمحليـــة وصـــانعي القـــرار نحـــو تبنـــي
 0قضايا تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية

  
  حفاظ علي حياتهإستراتيجية صحة الطفل وال:  2/11/2
  

    : الهدف العام
  0اإلرتقاء بصحة الطفل والحفاظ علي حياته

  األهداف المحددة
 0اإلرتقاء بالمستوي الصحي قبل الزواج ولألمهات أثناء الحمل والوالدة 

 0اإلرتقاء بالرعاية الصحية للرضع واألطفال دون الخامسة 

 أطفــــال  –اصــــة (المعــــاقين الرعايــــة الصــــحية المتكاملــــة لألطفــــال ذوي اإلحتياجــــات الخ
 0عمالة الطفل –اللقطاء  –الشوارع 

 
  التعليم ومحو األميةإستراتيجية  : 2/11/3
  

    : الهدف العام
  0بالمواطن من خالل التعليم ومحو األميةاإلرتقاء 

  
  األهداف المحددة

  0بالعملية التعليمية في جميع المراحلاإلرتقاء 

 0محو األمية وتعليم الكبار 
  
  إستراتيجية تحسين وضع المرأة : 2/11/4
  

    : الهدف العام
  0تقليل الفجوات النوعية في جميع المجاالت بما يحقق اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

  
  : األهداف المحددة
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 0زيادة إمكانية الحصول علي موارد ومنافع التنمية 

 0رفع قدرة المرأة لإلستفادة من موارد التنمية والتصرف في منافعها 
  
  إستراتيجية المراهقين والشباب : 2/11/5
  

    : الهدف العام
  0إقتصادياً صحيًا وبدنيًا//اإلرتقاء بالمراهقين والشباب إجتماعيًا وسياسيًا/فكريًا ودينياً 

  
  األهداف المحددة

 0تحقيق التنمية البشرية وتعميق روح الوالء واإلنتماء 

 0التنمية اإلقتصادية 

 0اإلهتمام بالفئات الخاصة 
      
  إستراتيجية دعم وحماية األسرة: 2/11/6
  

    : الهدف العام
  0دعم وحماية األسرة

  
  : األهداف المحددة

 0تفعيل التشريعات المرتبطة بدعم وحماية األسرة 

 0دعم برامج حماية األسرة 
  
  التثقيف ) واإلتصالإستراتيجية اإلعالم والتعليم ( : 2/11/7
  

    : الهدف العام
دة المعرفــة بقضــايا الســكان والتنميــة للمشــاركة فــي تحقيــق األهــداف نشر المفهوم الشامل وزيــا

  0القومية للسياسة السكانية
  

  : األهداف المحددة
 0المشاركة الفعالة في تحقيق األهداف القومية للسياسة السكانية 

 0العمل علي نشر وترسيخ مفهوم ومبادئ الثقافة اإلنجابية والصحية 

 0انيةالمساهمة في تحسين الخصائص السك 

 0التشجيع إعالميًا بعوامل الجذب للمدن الجديدة 
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  إستراتيجية حماية البيئة : 2/11/8
  

    : الهدف العام
  0نشر الوعي ودفع المخاطر البيئية التي توثر علي صحة السكان

  
  : األهداف المحددة

 0إكساب المجتمع المعرفة البيئية السليمة 

 0ة السليمةإكساب المجتمع اإلتجاهات والمهارات البيئي 

 0دفع المخاطر التي تهدد البيئة 
  
  تراتيجية إعادة التوزيع السكانيإس: 2/11/9
  

    : الهدف العام
الوصــول إلــي توزيــع ســكاني متــوازن فــي إطــار خريطــة التنميــة والتعميــر فــي جمهوريــة مصــر 

  0العربية
  : األهداف المحددة

  مصــر العربيــة حتــي عــام العمل علي تحقيق أهداف خريطــة التنميــة والتعميــر لجمهوريــة
2017 0 

 0يئة العمرانية بالمدن والحد منهاتحسين الب 

 0ر  المناطق العشوائية والحد منهاتطوي 

 0اإلتجاه نحو الالمركزية مع تفعيل الشراكة للقطاع الخاص واألهلي 

  
  ستراتيجية تقليل التفاوتات إ: 2/11/10
  

    : الهدف العام
ادية بــــين المجموعــــات الســــكانية والمنــــاطق الجغرافيــــة تقليــــل التفاوتــــات اإلجتماعيــــة واإلقتصــــ

  0المختلفة
  

  : األهداف المحددة
 0التوازن في التنمية بين الحضر والريف 

 0التوزيع العادل للخدمات بين المناطق والمحافظات واألقاليم 

 نية في مختلف المناطق الجغرافيةتقليل الفجوات بين المجموعات السكا 
  

  عم المعلومات والبحوث تراتيجية دإس: 2/11/11
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    : الهدف العام
  0دعم القرار من خالل نظم المعلومات والبحوث السكانية 

  
  : األهداف المحددة

 0رفع كفاءة نظم المعلومات السكانية والتنموية 

 0تكامل قواعد البيانات في الجهات المختلفة 

 0إجراء البحوث السكانية والتنموية 
 

  : تراتيجيةومن األهداف العامة لتلك اإلس
  

 0خفض معدل النمو السكاني )أ 

 0تحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان )ب 

 0إلرتقاء بالخصائص السكانيةا )ج 

، قتصــادية بــين المجموعــات الســكانيةقليــل التفاوتــات الديموجرافيــة واإلجتماعيــة واإلت )د 
 0المناطق الجغرافية المختلفةو 

  
طفــل لكــل  2.1إلحــالل وهــو هو الوصول بمعدل اإلنجاب الكلي إلي معدل ا والهدف الكمي

  0كهدف قومي 2017سيدة عام 
  

أنهــا تعاملــت مــع هــدف عــام جديــد وهــو تقليــل التفاوتــات  ك اإلســتراتيجية نجــدتقيــيم لتلــوفــي 
اطق الجغرافيــة المختلفــة، وهــو هــدف يســعي اإلجتماعيــة واإلقتصــادية بــين المجموعــات الســكانية والمنــ

المختلفــة، وبــين الــذكور وتحسينها بين المجتمعات الســكانية إلي تقليل الفروق بين المؤشرات السكانية 
  0واإلناث، وكذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية

  
ببرامج تقليل التفاوتات، وقد أوضــحنا أهميتــه، هــذا ضافت برنامجين جديدين يتعلقان أوكذلك 

مج فــي تقيــيم وتقــويم البــرامج باإلضافة إلي برنامج دعم المعلومات والبحوث، وترجــع أهميــة هــذا البرنــا
  0السكانية والتعرف علي نقاط القوة والضعف أوًال  بأول لتعظيم اإليجابيات ومواجهة السلبيات

  
  0هذا باإلضافة إلي البرامج السكانية القومية الواردة في اإلستراتيجيات السابقة

  
  -: ولكن من المالحظات علي تلك اإلستراتيجية اآلتي

  
اإلســــتراتيجية قطــــاع الســــكان وتنظــــيم األســــرة بــــوزارة الصــــحة والســــكان قــــام بإعــــداد تلــــك  )أ 

فــــي وضــــع وبمشــــاركة جميــــع الــــوزارات والجهــــات المعنيــــة والتــــي ســــبق لهــــا أن شــــاركت 



 35

السياســات الســكانية، ولكــن يالحــظ أنــه تــم إعــدادها فــي غيــاب جهــة لهــا خبــرة ســابقة فــي 
أو الالحقـــة وهـــي المجلـــس  إعـــداد جميـــع اإلســـتراتيجيات القوميـــة للســـكان ســـواء الســـابقة

 0القومي للسكان

لم تحــدد األهــداف الكميــة فــي اإلســتراتيجيات األساســية النوعيــة لتلــك اإلســتراتيجية، وٕانمــا  )ب 
 2.1إلنجـــــاب الكلـــــي إلـــــي حـــــدد هـــــدف كمـــــي لتلـــــك اإلســـــتراتيجية وهـــــو خفـــــض معـــــدل ا

 0طفل/سيدة

تـــــابع والمقـــــيم ول أن تقـــــوم وزارة أو جهـــــة بـــــدور المخطـــــط والمنفـــــذ والمـن غيـــــر المعقـــــمـــــ )ج 
 0لإلستراتيجية في ذلك الوقت

  
  
 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةالمكون السكاني للخطة الخمسية وخطة   :2/12
 

  بعــد وضــع اإلســتراتيجية تــم إســتخالص الخطــة الخمســية لتمثــل المكــون الســكاني فــي خطــة
) ارة التخطـــيطوز التنميـــة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة للدولـــة وٕاعتمـــاده مـــن األجهـــزة الرســـمية (

واألجهزةالتشــريعية (مجلــس الشــعب) بمثابــة وثيقــة ملزمــة لجميــع األجهــزة المعنيــة بالســكان 
 0وتنظيم األسرة في مصر

  كمـــا تـــم ترجمـــة الخطـــة الخمســـية إلـــي إطـــار عـــام لخطـــة ســـنوية للـــوزارات علـــي المســـتوي
ل وزارة المركزي ولجميع المحافظات حتي تكون هناك خطة سنوية سكانية علــي مســتوي كــ

وكــل محافظــة متكاملــة مــع خطــة التنميــة اإلقتصــادية واإلجتماعيــة، وبــذلك يــتم الــربط بــين 
المتغير السكاني وغيره من المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية األخري في تناغم منضبط، 
 0ويكون المتغير السكاني واردًا بإستمرار لدي جميع متخذي القرار وعلي جميع المستويات

  
حت كثيـــر مـــن الدراســـات وجـــود عالقـــة تبادليـــة بـــين الســـكان والتنميـــة، فالســـكان حيـــث أوضـــ

يمثلـــون هـــدف التنميـــة وغاياتهـــا بإعتبـــارهم المـــورد البشـــري فـــي المجتمـــع، وأحـــد العناصـــر األساســـية 
لإلنتــاج، بــل غالبــًا مــا تتوقــف فعاليــة عناصــر اإلنتــاج األخــري علــي حجــم الســكان وتــوزيعهم وهــيكلهم 

فقــد ع العملية اإلنتاجية، وبالنسبة لخطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيــة فــي مصــر، ونوعيتهم في دف
لوحظ أنها قد إهتمت بزيادة اإلنتاج واإلنتاجيــة دون أخــذ المكــون الســكاني فــي اإلعتبــار ممــا أدي إلــي 

لــة الجهــود المبذو خلق فجوة بين خطط التنميــة والنمــو الســكاني وظهــور كثيــر مــن اإلختناقــات، وٕاعاقــة 
مـــن أجـــل التنميـــة، ويتضـــح ذلـــك مـــن إســـتعراض تطـــور تضـــمين المكـــون الســـكاني وظهـــور كثيـــر مـــن 
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اإلختناقــات، وٕاعاقــة الجهــود المبذولــة مــن أجــل التنميــة، ويتضــح ذلــك مــن إســتعراض تطــور تضــمين 
  المكون السكاني في الخطط المختلفة، وذلك علي النحو التالي :

  
  )1984  - 1980مشروع خطة (  :2/12/1
    

قـــد شـــهد محاولـــة أوليـــة إلدراج المتغيـــر الســـكاني ضـــمن  1981مـــن الجـــدير بالـــذكر أن عـــام 
المتغيــرات الكليــة لخطــة التنميــة اإلقتصــادية واإلجتماعيــة القوميــة ، وتمثلــت هــذه المحاولــة فــي المجلــد 

 المعنـــون )84 – 80الثـــاني مـــن وثيقـــة مشـــروع الخطـــة الخمســـية للتنميـــة اإلقتصـــادية  واإلجتماعيـــة (
والــذي أفــرده لمعالجــة المســألة الســكانية فــي مصــر، حيــث جــاء المجلــد فــي ثــالث "اإلنســان المصــري" 

أجزاء ركزت علي توصيف خصائص اإلنسان المصري في المقام األول والسكان عمومًا مــن منظــور 
  0وسوء التوزيع المكاني للسكان القوي العاملة، مع اإلهتمام الجزئي بقضايا النمو السكاني

) قـــام بهـــا جهـــاز 84 – 80المكـــون الســـكاني فـــي مشـــروع الخطـــة (محاولـــة لمراجعـــة  وجـــرت
تنظــيم األســرة والســكان بالتنســيق مــع وزارة التخطــيط، ومــع األســف فــإن مشــروع الخطــة لــم يخــرج إلــي 

الوجــود، ومــن ثــم ظــل الحــال كمــا هــو عليــه مــن األخــذ بأســلوب التخطــيط الســنوي والــذي كانــت  حيــز
ط فــي تلــك اآلونــة مــن خــالل خطــط ســنوية لإلســتثمارات، وظلــت معالجــة البــرامج تنتهجــه وزارة التخطــي

  0السكانية في شكل أنشطة تدرج بالخطط السنوية للوزارات واألجهزة المعنية
  
  )1992  - 1987لسكاني في خطة (المكون ا :2/12/2
  

لــم تتضــمن  لم يرد في الخطة أي تقديرات كمية للمكون السكاني أو إسقاطاته مستقبًال ، كمــا
  0الخطة أي سياسة سكانية

  
(المجلــس القــومى للســكان،  )1997  - 1992المكــون الســكاني فــي خطــة (  :2/12/3

1992(  
    

رات ذات الصــلة جــاء المكــون الســكاني فــي هــذه الخطــة فــي شــكل خطــط وبــرامج عمــل للــوزا
فيــذها بــالوزارات أو عــدة بــرامج ينــاط تن ،، وقــد شــمل كــل مكــون علــي برنــامج واحــدبالمشــكلة الســكانية

  0واألجهزة المصمم لها هذا المكون
  

اإللتزام بالمنهجية العلمية في صياغته والتي إعتمدت علي تحديــد وتم في إعداد هذا المكون 
) واألهــــداف المرجــــوة خــــالل 1992/  1991المشــــكالت ذات األولويــــة وحجمهــــا الحــــالي فــــي عــــام (
لة إلي أهداف عملية مباشرة، والفئات التي توجه الخمس سنوات القادمة إلختزال هذه المشكالت مفص
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هـــذه البـــرامج، ونســـب التغطيـــة الســـنوية خـــالل الخطـــة والطاقـــة البشـــرية المطلوبـــة لتحقيـــق هـــذا  إليهـــا
اإلنجــــاز، والتشــــريعات والقــــرارات اإلداريــــة والتنظيميــــة لتحقيقهــــا وفــــق برنــــامج زمنــــي محــــدد، وكــــذلك 

  0ية الواجب تخصيصها لتحقيق هذه األهدافالتقديرات المتعلقة بالميزانية التقدير 
  

  -برنامج موزع أنشطتهم علي الوزارات والجهات المعنية وهم : 11وٕاشتملت علي 
  
  األمومة والطفولة  -ب        تنظيم األسرة  -أ
  اإلعالم  -د        تنمية المرأة  -ج
  الشباب  -و        العمل والعمالة  -هـ
  التربية السكانية  -ح          البيئة  -ز
  محو األمية  -ي        السكاني  التثقيف  -ط
  إستخدام األرض  -ك

  : ومن المشكالت ذات األولوية التي حددت في هذا المكون السكاني
  
  0 1991% عام  2.5إرتفاع معدل الزيادة الطبيعية في السكان، حيث بلغ  )أ 
إنخفــاض نســبة الممارســة فــي المنــاطق الريفيــة، وبصــفة خاصــة فــي الوجــه القبلــي والتــي  )ب 

 0 1991% عام 27قدرت بنسبة 

% 90% للحبوب، 80ل تنظيم األسرة حيث بلغت (إنخفاض كفاءة إستخدام بعض وسائ )ج 
 0 1991% للوسائل األخري ) لعام 70للوالب، 

 عدم كفاية وحدات تنظيم األسرة ، حيث بلغت نســبة القــري التــي تخــدم بوحــدات فــي قــري )د 
 0 1991% من إجمالي الجمهورية في عام 35خري أ

ألهليــة والتطوعيــة فــي مجــال تنظــيم األســرة، حيــث بلــغ عــدد الجمعيــات صــور الجهــود اق )ه 
 0 1992جمعية في عام  771األهلية التي بها مراكز لتنظيم األسرة 

إستمرار اإلعتماد علي اإلستيراد في توفير وسائل تنظيم األسرة، فيما عدا األقراص بالفم  )و 
 0التي تصنع محلياً 

 0ظيم األسرة بموازنات الجهات المعنيةعدم وجود إعتمادات منفصلة لخدمات تن )ز 
  

  : ومن أهداف إختزال تلك المشكالت
  

 0توفير ونشر الخدمات ألكبر عدد من السكان )أ 

 0زيادة معدالت التغطية واإلنتفاع بخدمات تنظيم األسرة )ب 

 0فع كفاءة إستخدام وسائل تنظيم األسرةر  )ج 
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 0والموارد المتاحة بالمجتمعاألمثل لإلمكانيات إلستخدام ا )د 

 0يادة المشاركة األهلية والتطوعية في توفير خدمات تنظيم األسرةز  )ه 

  0حديد إعتمادات مخصصة لخدمات تنظيم األسرة بموازنات الوزارات والجهات المعنيةت )و 
  

وقــد كــان مــن المــأمول أن تجــد محتويــات تلــك الوثــائق ســبيل للتعبيــر عنهــا فــي وثيقــة الخطــة 
) إال  أن الواقـــع خـــالف هـــذا حيـــث لـــم يتعـــد 1997 – 92( للتنميـــة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــةالقوميـــة 

الـــوارد بتلـــك الوثـــائق دور البـــرامج الهادئـــة لمخططــــي الـــوزارات واألجهـــزة المعنيـــة عنـــد إعـــداد خطــــط 
وزاراتهم وأجهزتهم، ولم يجــد أي مــن البــرامج التفصــيلية الــواردة بتلــك الوثــائق طريقــه إلــي خطــة التنميــة 

  0القومية
  
(المجلــس  )2012  - 2007للسكان فــي مصــر  (ستراتيجية القومية الخطة اإل: 2/12/4

   )2007القومى للسكان، 
  

قــام المجلــس القــومي للســكان بالتعــاون مــع الخبــراء المتخصصــين فــي مجــال الســكان بوضــع 
) تشـــــمل أربعـــــة محـــــاور رئيســـــية وكـــــل منهـــــا يتضـــــمن 2012 – 2007خطـــــة إســـــتراتيجية للســـــكان (
وأنشطة لكل جهة من المشاركين في الخطة بمؤشرات واضحة ومحــددة ، إستراتيجيات وأهداف محددة

 2012عـــام ســـيدة /طفـــل 2.4مســـتهدف الوصـــول إليهـــا بهـــدف الوصـــول بمعـــدل اإلنجـــاب الكلـــي إلـــي 
  0كهدف إستراتيجي 2017طفل/سيدة عام  2.1كهدف قومي، ومعدل إنجاب كلي 

  
مــن وزارات ومحليــات وهيئــات كافة المشاركين في العمل الســكاني  وهذا يتطلب تكاتف جهود

  وجمعيات أهلية ومجتمع مدني لتحقيق تلك األهداف، وتم تحديد المحاور واإلستراتيجيات اآلتية :
  

اإلرتقـــاء بمســـتوي خـــدمات الصـــحة اإلنجابيـــة وتنظـــيم األســـرة وتوافرهـــا فـــي   :  المحور األول
  0إطار منظومة الرعاية الصحية األساسية

  
  : ات اآلتيةوذلك من خالل اإلستراتيجي

 : 0تكامل خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة اإلستراتيجية األولي 

 اإلرتقاء بكفاءة وجودة خــدمات الصــحة اإلنجابيــة وتنظــيم األســرة  : اإلستراتيجية الثانية
  0وضمان توافرها

  
  0تغيير اإلتجاهات والسلوك لتبني مفهوم األسرة الصغيرة:  المحور الثاني

  
  : اإلستراتيجيات اآلتيةوذلك من خالل 
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 تفعيــل دور الــدعوة واإلعــالم والتعلــيم واإلتصــال لتبنــي مفهــوم  : اإلســتراتيجية األولــي

لعبــور الفجــوة بــين المعرفــة والموافقــة علــي تنظــيم األســرة والممارســة األســرة الصــغيرة (
 0الفعلية)

 لدينيتأكيد دور رجال الدين وٕاعادة صياغة الخطاب ا  : اإلستراتيجية الثانية  
 ين للتأثير علي سلوكهم اإلنجابيإستهداف الشباب من الجنس : اإلستراتيجية الثالثة 

 إســـتهداف المنـــاطق الجغرافيـــة التـــي تســـجل مســـتويات مرتفعـــة  : اإلســـتراتيجية الرابعـــة
  0لإلنجاب

  
  0دعم الترابط بين التوجهات السكانية والتنمية الشاملة:  الثالثالمحور 

  
  : تيجيات اآلتيةوذلك من خالل اإلسترا

  
 0اإلرتقاء بالمستوي الصحي لألسرة من خالل البرامج المختلفة : اإلستراتيجية األولي 

 التعلــيم ومحــو األميــة وتوســيع نطــاق إســتيعاب التعلــيم وخاصــة  : اإلســتراتيجية الثانيــة
  0بالنسبة لإلناث 

 0تحسين أوضاع المرأة : اإلستراتيجية الثالثة 

 0إعادة التوزيع السكاني : اإلستراتيجية الرابعة  
  

  0تفعيل نظام المتابعة والتقييم والتقويم:  المحور الرابع
  

  : وذلك من خالل اإلستراتيجيات اآلتية
  
 0رفع كفاءة نظم المعلومات السكانية : اإلستراتيجية األولي 

 اإلرتقاء بنظم وآليات التنسيق وجمع المعلومــات الســكانية لكافــة  : اإلستراتيجية الثانية
  0لشركاءا
 تقيـــيم وتحليـــل البيانـــات والمؤشـــرات الخاصـــة بالســـكان لتحديـــد  : اإلســـتراتيجية الثالثـــة

 0مدي تحقيق المستهدفات

  
  ومنها : 2012وتلك المحاور واإلستراتيجيات تم تحديد أهداف كمية لها مطلوب تحقيقها عام 

  
  طفل / سيدة 2.4       خفض معدل اإلنجاب الكلي إلي

  % 67.3    يم األسرة إلي رفع معدل ممارسة تنظ
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  مليون 8.64    تحقيق عدد من السيدات المحميات 
  من السكان 1000لكل   21.3      خفض معدل المواليد الخام إلي 
  مولود حي 100.000لكل   36.6      خفض معدل وفيات األمهات إلي

  مولود حي 1000لكل   25.7    خفض معدل وفيات األطفال الرضع إلي 
  % 4.9  إلي     لحضر والريف) خفض نسبة األمية (بين ا

  % 14.2  إلي   خفض نسبة األمية (بين الذكور واإلناث) 
  % 11.5  إلي خفض معدل البطالة (بين الذكور واإلناث) 

  % 19.7  إلي   زيادة نسبة المساحة المأهولة إلي المساحة الكلية 
  % 1.7  إلي       خفض معدل النمو السكاني 

  سنة 73.5  إلي   عند الميالد  زيادة توقع البقاء علي قيد الحياة
  % 8.1  إلي         خفض معدل البطالة 
  % 13.2  إلي     سنوات فأكثر)  10خفض نسبة األمية (

  % 0.27  إلي       خفض نسبة التسرب من التعليم 
  

) إلــي خطــط ســنوية 2012 – 2007وقــد تــم ترجمــة الخطــة اإلســتراتيجية القوميـــــة للســكان (
وتــم تحديــد أدوار ومســاهمات الــوزارات والجهــات المعنيــة فــي  )2009 – 2008)، (2008 – 2007(

األنشــطة الســكانية المســتهدفة ولكــن تكمــن المشــكلة الرئيســية فــي تخصــيص مكــون مــالي لتمويــل تلــك 
  0األنشطة

  
ولكن من اإليجابيات التي ذكرت في الخطة اإلســتراتيجية أنــه تــم تحديــد محــور مســتقل وألول 

م والتقويم، وذلك إلكتشاف نقاط القوة وتعظيمهــا، وتحديــد اإلنحرافــات ونقــاط مرة لعملية المتابعة والتقيي
  0الضعف لمواجهتها والتغلب عليها أوًال بأول

  
ويقوم بتنفيذ هذا المحور األمانة الفنية للمجلس القومي للسكان بالتنسيق مع الجهاز المركزي 

     0ار بمجلس الوزراءللتعبئة العامة واإلحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القر 
  
وحتــي اآلن خفــض فــي الزيــادة الســكانية  1981ولقد حقق البرنــامج القــومي للســكان مــن عــام   

  0مليون نسمة 12بما يعادل 
  

المســتهدفات المرحليــة  بعــض وبتقيــيم فعاليــة الخطــط اإلســتراتيجية الســكانية الســابقة نجــد أن
تجــاوز المســتهدف، وجــزء منهــا قــارب علــي  ، وبعضــهاتالتــي تتضــمنها الخطــط اإلســتراتيجية قــد تحققــ
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ذلك والجزء اآلخــر غيــر متوقــع بلوغــه إال بجهــد كبيــر خــالل الفتــرة القادمــة، وذلــك لــن يــتم إال بمعاونــة 
  0كافة الوزارات والمحليات والهيئات والجمعيات األهلية والقطاع المدني

  
علي وجود مصادر بيانات  كما يالحظ أيضًا أن األهداف الكمية المختارة يعتمد في متابعتها

ربما التكون متاحة عند المتابعة مستقبًال (مثــال : المســح في سنة األساس، بعينها إستخدمت للتقدير 
الذي يعتمد متابعة عدد كبير من األهــداف علــي إتاحــة دورات مســتقبلية لهــذا  –الديموجرافي الصحي 

   ).2005(فرج،  البرنامج البحثي مستقبًال)
  

الحظ أن عدد مــن المؤشــرات فــي ســنة األســاس قــد تــم تقــديرها علــي أســاس مــا وكذلك من الم
يــــدلي بــــه شــــركاء العمــــل الســــكاني المشــــاركين فــــي وضــــع هــــذه المســــتهدفات ، دون تحديــــد المصــــدر 

الـــــــذي يمكـــــــن الرجـــــــوع إليـــــــه مســـــــتقبًال ممـــــــا يمثـــــــل صـــــــعوبات شـــــــتي فـــــــي عمليـــــــة (جمـــــــع المطبـــــــوع 
   0*البيانات/المعلومات) بغرض المتابعة

  
ي كل األحــوال، يتعــين مراجعــة التــدخالت التــي حــددتها الخطــة اإلســتراتيجية لبلــوغ أهــدافها وف

الموضوعة (األنشطة) لتحديد مدي اإلتساق بين األنشطة المنفــذة واألنشــطة المخططــة تحــت كــل مــن 
أهــداف الخطــة اإلســتراتيجية، والوقــوف علــي الــدروس المســتفادة مــن التنفيــذ المرحلــي للخطــة منــذ عــام 

    0*حتي اآلن 2002
 

  : ومن أهم اإلنتقادات التي أثيرت بالنسبة للمكون السكاني في الخطط الخمسية اآلتي
  

 التخطــــيطالتنميـــه اإلقتصـــاديه ( فــــي الخطـــط المختلفـــة لــــوزارة الســـكاني إهمـــال المخطـــط )أ 
، وٕاســـتخدام أي تقـــديرات كميـــة للمكـــون الســـكاني أو إســـقاطاته مســـتقبًال، كمـــا أنـــه ســـابقًا)

أثر المتغير الســكاني علــي المتغيــرات اإلقتصــادية واإلجتماعيــة دون األخــذ فــي نظر إلي 
 0اإلعتبار األثر العكسي

) مـــن أي سياســـة ســـكانية أو 2008حتـــي عـــام  1960وزارة التخطـــيط مـــن ( خلـــو خطـــط )ب 
 0حلول للمشكلة السكانية إال من خالل المدخل الصحي

والتوزيــع المكــاني للســكان، وٕاهمــال لتركيز في الخطط المختلفة علي بعد النمو الســكاني ا )ج 
 0البعد المتعلق بالخصائص السكانية

 0دم إعتبار أن تحقيق التوازن السكاني والمكاني أحد محاور الخطة طويلة األجلع )د 

ياب النظرة المتكاملة للظاهرة السكانية في المجتمع فيما يتعلق بترابط وتفاعل مفــردات غ )ه 
سياســات الســكان والمعالجــة التخطيطيــة للمكــون ال يوجــد إتســاق بــين  0المتغيــر الســكاني
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للمتغير السكاني السكاني في خطط التنمية لوزارة التخطيط ، حيث أن معالجة المخطط 
   0نظرية، ولم تطرح الخطة ضمن سياساتها أي سياسة سكانية ال تتعدي معالجة

  
  
  
ل الخطـــــة التنفيذيـــــة للخطـــــة اإلســـــتراتيجية القوميـــــة للســـــكان للعـــــام األو  :2/13

  )2007(المجلس القومى للسكان،  )2007/2008(
    

قامــت اللجنــة التنفيذيــة للمجلــس القــومي للســكان بالتعــاون مــع األمانــة الفنيــة للمجلــس القــومي 
ـــــــة للســـــــكان للعـــــــام األول  للســـــــكان بإعـــــــداد  مقتـــــــرح الخطـــــــة التنفيذيـــــــة للخطـــــــة اإلســـــــتراتيجية القومي

) وٕاعتمــدت فــي بنائهــا علــي 2007/2012ســكان () من الخطة اإلستراتيجية القومية لل2007/2008(
) والهدف العام لكل محور واألهــداف المحــددة لــه والتــي  2007/2012محاور الخطة اإلستراتيجية ( 

تساعد في تحقيقه ، وتحديد المستهدف الوصول إليه لكل هدف محــدد، وتقــدير الميزانيــة لكــل محــور، 
طــاع المــدني (الجمعيــات األهليــة/القطاع الخــاص)"  موزعــة علــي القطاعــات المختلفــة "الحكوميــة / الق

  0حسب األنشطة المحددة لكل جهة والتي ستقوم بتنفيذها خالل فترة الخطة
 

وقـــــد تـــــم تحديـــــد أهـــــداف فرعيـــــة لكـــــل هـــــدف محـــــدد تســـــاهم فـــــي تحقيقـــــه مـــــن خـــــالل تحديـــــد 
الجهــات /لمسئولةوالجهة ا/وتوقيت التنفيذ/ والمستهدف الوصول إليه من النشاط//واإلجراءاتاألنشطة"

  0ة"نشطوالميزانية التقديرية إلجراءات تنفيذ األ/المشاركة/ وتحديد مؤشرات المتابعة
  

  -ونوضح أهم المستهدفات المطلوب تحقيقها خالل فترة تنفيذ الخطة السنوية:
  

اإلرتقاء بمستوي خدمات الصحة اإلنجابية وتنظــيم األســرة،   لمحور األول :ا :2/13/1
  : من خالل 000  طار منظومة الرعاية الصحية األساسية "في إ وتوافرها 

  
 0رائدة 1000زيادة عدد الرائدات الريفيات بعدد  )أ 

 0لألزواج بالوحدات الثابتة للتوعيه وتقديم الخدمه تخصيص فترات عمل محددة )ب 

 50زيادة عدد الجمعيات األهلية العاملة في مجال تقديم خدمات تنظيم األسرة بعدد  )ج 
 0جمعية
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ألف ســيدة  150ألف سيدة منتفعة جديدة سنويًا ( 300وٕاتاحة الخدمة لحوالي  وفيرت )د 
ألــــف ســــيدة  100، ألــــف ســــيدة للقطــــاع المدنـــــي 50ي، للقطــــاع  الصــــحي الحكــــوم

 0اع الخاص بالصيدليات وعيادات األطباء الخاصةللقط

  0مليون منتفعة 7مان إستمرارية الممارسة لحوالي ض )ه 
  

 تغيير اإلتجاهات والســلوك لتبنــي مفهــوم األســرة الصــغيرة" للمحور الثاني :   13/2/ 2
  : من خالل 00000"  

  
األســرة المكونــة مــن طفلــين  –طواعيــة  –اإلســتمرار فــي جهــود إقنــاع األســرة المصــرية بتبنــي 

مــن خـــالل اإلقبــال علـــي خـــدمات تنظــيم األســـرة والصــحة اإلنجابيـــة للوصـــول بنســبة الســـيدات الالئـــي 
وذلـــك عـــن  000% 60% بـــدًال مـــن النســـبة الحاليـــة وهـــي 75إلـــي  2012يكتفـــين بطفلـــين فـــي عـــام 

  : طريق
 

 0رفع الوعي بأهمية المباعدة بين الوالدات )أ 

  0دعم برامج إستهداف األزواج لزيادة وعيهم نحو ثقافة طفلين )ب 

 0غيير إتجاهات الشباب من الجنسين نحو تبني مفهوم األسرة الصغيرةت )ج 

لصحة طاب الديني لدعم قضايا تنظيم األسرة وافعيل دور رجال الدين وتحديث الخت )د 
 0اإلنجابية

 0غطية جميع المحافظات بفرق من الشباب إلي الشبابت )ه 

  0فع معدالت اإلستخدام للفئات العمرية حديثة الزواجر  )و 
  

  " " دعــم التــرابط بــين التوجهــات الســكانية والتنميــة الشــاملة : لثلمحور الثاا 13/3/ 2
  من خالل :

ســــكاني ضــــمن بــــرامج التنميــــة المســــتدامة لتعظــــيم تأثيرهــــا، وضــــمان إدمــــاج البعــــد ال )أ 
 0مساهمتها في تحقيق األهداف القومية المحددة في المحورين األول والثاني

  0تحسين وضع المرأة في كافة المجاالت )ب 

 0لتنمية المكانية وٕاعادة رسم الخريطة السكانيةا )ج 

  0اندة البرنامج السكاني) جمعية أهلية جديدة تعمل في مجال مس100ضافة عدد (إ )د 
 0زيادة عدد فصول محو األمية الخاصة باإلناث  )ه 

 0فع نسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة "الحرفية"ر  )و 

 0يادة مساهمة المرأة في قوة العملز  )ز 
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 0األهلية في دعم المرأة إقتصادياً عظيم دور الجمعيات ت )ح 

 0لتوسع في بناء القري بالظهير الصحراويا )ط 

 0والشركات للتوجه للمجتمعات الجديدة ذب الشبابج )ي 

  0لنهوض بالمناطق العشوائية بما يخدم تحقيق األهداف القومية للسكانا )ك 
  " من خالل : تفعيل نظام المتابعة والتقييم والتقويم"   : الرابعلمحور ا: 13/4/ 2
  

متابعــة وتقيــيم التغيــر فــي المؤشــرات الســكانية، ومــدي التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف  )أ 
 0ومية إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبةالق

  0تطوير نظم المعلومات الخاصة بالسكان )ب 

 0نشاء آلية لتنفيذ نظم التعاون والتنسيق بين كافة الشركاءإ )ج 

 0فعيل إستفادة صانعي القرار من نتائج عمليات المتابعة والتقييم والتقويمت )د 

 0السكانية طبيق قواعد الشفافية واإلتاحة للمعلومات والمؤشراتت )ه 

   بط مؤشرات المتابعة والتقييم للنظام المقترح بمكونات اإلستراتيجية القوميةر  )و 
  

وعلـــي الـــرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة والمحمـــودة مـــن جانـــب اللجنـــة التنفيذيـــة للمجلـــس القـــومي 
للســـكان ، واألمانـــة الفنيـــة للمجلـــس فـــي إعـــداد مقتـــرح الخطـــة التنفيذيـــة للخطـــة اإلســـتراتيجية القوميـــة 

/ المحــــاور"عناصــــر الرئيســــية مــــن حيــــث ) موضــــحة المالمــــح وال2007/2008لســــكان للعــــام األول (ل
/واألنشــــطة/واإلجراءات/والتوقيتات/ والمســــتهدف األهــــداف الفرعيةاألهــــداف العامة/األهــــداف المحددة/

 والجهــات المشــاركة ومؤشــرات المتابعــة/الوصول إليه من النشــاط/ والجهــة المســئولة عــن تنفيــذ النشــاط
إال أن تمويــل تلــك األنشــطة لــم يــتم مركزيــًا، ولكــن كانــت هنــاك  وكــذلك الميزانيــة التقديريــة"/لكــل نشــاط

جهود محمودة في تنفيذ بعض أنشطة الخطــة فــي المحليــات "المحافظــات/المراكز اإلداريــة/القري" مــن 
  0جانب السادة المحافظين
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 ثالفصل الثال
منظومة العمل السكانى على المستوى 

 المحلى
 يمًا)ي(تخطيطًا وتنفيذًا وتق

  
  يحتوى هذا الفصل على :

    
  تجربة التخطيط االستراتيجى على المستوى المحلى (المحافظة)  3/1
  الخطة السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة  3/2
  يذية على مستوى المحافظةتنفيذ الخطط السنوية التنفآلية إعداد و   3/3
  نظام المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة  3/4
  ركزىمستوى المالنظام المتابعة والتقييم على   3/5
اإليجابيــات والســلبيات الخاصــة بمنظومــة العمــل الســكانى علــى مســتوى   3/6

  المحافظة
  الرؤية المستقبلية لتفعيل المنظومة   3/7

  ز والمدن)(االمتداد لمستوى المراك
  

    تجربة التخطيط االستراتيجى فى مجال السكان على المستوى المحلى (المحافظات):  3/1
  بدأت تجربة التخطيط االســتراتيجى فــى مجــال الســكان علــى مســتوى المحافظــات تحــت مظلــة

المجلــس القــومى للســكان مــن خــالل مشــروع التنميــة المؤسســية الممــول مــن الوكالــة األمريكيــة 
 دولية فى جميع محافظات الجمهورية.للتنمية ال

 
 :نفذت التجربة على عدة مراحل نذكرها فيما يلى   

دميــاط خــالل الفتــرة الزمنيــة  –بورســعيد  –محافظــات هــى الشــرقية  3:   المرحلة األولى
  .1996إلى إبريل  1995من سبتمبر 

 –لقليوبيــة ا –المنيــا  –البحيرة  –أسوان  –محافظات هى : أسيوط  8:   المرحلة الثانية
 1996الســـويس، خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة مـــن أكتـــوبر  –ســـوهاج  –قنـــا 

  .1997إلى مارس 
 –الـــوادى الجديـــد  –بنـــى ســـويف  –محافظـــة هـــى : اإلســـكندرية  12:   المرحلة الثالثة

 –المنوفيـــة  –كفـــر الشـــيخ  –الجيـــزة  –الدقهليـــة  –الغربيـــة  –الفيـــوم 
الل الفتـــرة مـــن ســـبتمبر القـــاهرة، خـــ –اإلســـماعيلية  –جنـــوب ســـيناء 

  .1998إلى مارس  1997
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 –تــــم تغطيــــة بــــاقى المحافظــــات وهــــى مطــــروح  1998: بنهايــــة يونيــــه   المرحلة الرابعة
  شمال سيناء. –البحر الحمر 

 
  26أثمـــرت التجربـــة عـــن إعـــداد خطـــط اســـتراتيجية فـــى مجـــال الســـكان وتنظـــيم األســـرة لعـــدد 

 .2001جميعها فى نهاية عام  تنتهإمحافظة 
 
  فى خالل تنفيذ المراحل السابقة تم إعداد دليل للتخطيط االســتراتيجى علــى المســتوى المحلــى

 فيما بعد. فى عجالهيذكر وسوف 
  
  نه تــم أيضــا إعــداد خطــط إف 2007/  2002تمشيًا مع الخطة االقتصادية االجتماعية للدولة

) لجميــــع 2007 – 2002ســــنوات ( 5اســــتراتيجية فــــى مجــــال الســــكان وتنظــــيم األســــرة لمــــدة 
 محافظات الجمهورية بتمويل مخفض من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ... روعى فيها:

  
 تقليل فترة األعداد كلما أمكن. ־

 تقليل الميزانيات الخاصة بالنشاط كلما أمكن. ־
  
  نظـــرًا لـــتقلص الـــدعم األجنبـــى فـــإن الوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة رفضـــت تمويـــل نشـــاط

... ونظرًا لعدم أدراج تنفيذ هذا النشــاط  2012/  2007االستراتيجى ليغطى الفترة التخطيط 
ـــة بـــالرغم مـــن أن المجلـــس القـــومى للســـكان عنـــد اعـــداده لمشـــروع  فـــى الموازنـــة العامـــة للدول
الميزانية قد طلب تنفيذ هذا النشاط، األمر الذى أدى إلى االتصال بالســادة المحــافظين لــدعم 

ألهميته للمحافظة، وقد استجابت الكثير من المحافظات لطلــب تمويــل هــذا تنفيذ هذا النشاط 
وقد قام المجلــس القــومى للســكان بتقــديم المعونــة الفنيــة (لكافــة محافظــات الجمهوريــة  ،النشاط

مدينـــة األقصـــر)  -محافظـــة حلـــوان  -أكتـــوبر  6إضـــافة محافظـــة  حاليـــًا بعـــدمحافظـــة  29(
لتنفيـــذ نشـــاط إعـــداد وفير التمويـــل الـــالزم مكن مـــن تـــبـــالرغم مـــن أن بعـــض المحافظـــات لـــم تـــت

نــه فــى بدايــة التجربــة تــم إعــداد إالخطط االســتراتيجية فــى مجــال الســكان لجميــع المحافظــات ف
دليـــل للتخطـــيط االســـتراتيجى فـــى مجـــال الســـكان وتنظـــيم األســـرة للمســـتوى المحلـــى بأســـلوب 

 مبسط ... واشتمل الدليل على :
  

اد الخطـــــة االســـــتراتيجية علـــــى مســـــتوى المحافظـــــة ... كيفيـــــة إعـــــد  الجانب الفنى ־
مراحــل  3مراحــل أختصــرت بعــد ذلــك إلــى  6وتوصــل الــدليل إلــى 
 توفيرًا للوقت والمال.

تدريب فريق التخطــيط االســتراتيجى (ســوف نتعــرف فيمــا بعــد علــى   الجانب التدريبى ־
تشــكيل فريــق المحافظــة) علــى المراحــل الســت عنــد بدايــة التجربــة 
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مراحـــل عنـــد إعـــداد االســـتراتيجية الســـكانية  3ت إلـــى والتـــى خفضـــ
ثـــــــم خفضـــــــت إلـــــــى مرحلـــــــة واحـــــــدة عنـــــــد إعـــــــداد  2007، 2002

  .2007/2012االستراتيجية السكانية 
  

  
  6ذكرنـــا فـــى بدايـــة التجربـــة أن دليـــل التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى المســـتوى المحلـــى يمـــر بــــ 

 مراحل هى :

  
  يجى فى مجال السكان.: ندوة التخطيط االسترات  المرحلة األولى
: حلقــــة عمــــل عــــن كيفيــــة إعــــداد الخطــــط االســــتراتيجية فــــى مجــــال   المرحلة الثانية

  السكان وتنظيم األسرة على المستوى المحلى.
: التعــــرف علــــى بــــرامج الحاســــب اآللــــى المســــتخدمة فــــى التخطــــيط   المرحلة الثالثة

  االستراتيجى وكيفية االستفادة منها فى التطبيق.
  : الزيارات الميدانية والتطبيق العملى.  الرابعةالمرحلة 

: تطـــــوير الخطـــــة االســـــتراتيجية الســـــكانية علـــــى المســـــتوى المحلـــــى   المرحلة الخامسة
  واستخراج مادة العرض.

: عـــــرض الخطـــــة االســـــتراتيجية علـــــى المجلـــــس االقليمـــــى للســـــكان   المرحلة السادسة
ذية والشــعبية) والتنفي –بالمحافظة (دعوة كافة القيادات السياسية 

  وٕاقرارها من السيد المحافظ.
 

  2002عند إعداد االستراتيجية السكانية فى مجـال السكان للمحافظات للفترة الخمسية مــن  /
 مراحل هى : 3اختصرت المراحل الستة السابقة إلى  2007

  
: االتفــــاق وتوحيــــد المفــــاهيم االساســــية والمســــتخدمة فــــى التخطــــيط   المرحلة األولى

  اتيجى.االستر 
  : إعداد المسودة األولية للخطة االستراتيجية.  المرحلة الثانية
: إعــداد المســودة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية ومــادة العــرض التــى   المرحلة الثالثة

  ستم عرضها على كافة القيادات فى المجلس االقليمى للسكان.
 

 ضــــمت  2012 – 2007 عنــــد إعــــداد الخطــــة االســــتراتيجية فــــى مجــــال الســــكان للفتــــرة مــــن
 المراحل الثالثة إلى مرحلة واحدة لألسباب التالية :
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 الخفض الشديد فى اإلنفاق ־

 اختصار الوقت ־

 خبرة فريق المحافظة فى إعداد االستراتيجية الخمسية وأيضا الخطة السنوية التنفيذية ־
 
 عـــــداد نتنــــاول حاليــــًا بإيجـــــاز شــــديد دليـــــل التخطــــيط االســــتراتيجى والـــــذى علــــى أساســـــه تــــم إ

حيــث أنــه لــم يــتم تحــديث الــدليل  2001االستراتيجيات السكانية للمحافظات والتى تنتهــى فــى 
 ...2012 – 2007أو الفترة من  2007 – 2002ليخدم الفترة من 

تــم  2012/  2007، 2007/  2002إجــراء المقــابالت المتعمقــة للفتــرتين  نوضح أنهوللحق 
مـــا فــى اإلعـــداد لالســـتراتيجيات فــى وقـــت أقـــل إعــداد أطـــر تســاعد فريـــق المحافظـــة إلــى حـــد 

  وتكلفة أقل.
  
  وقبــل أن نســتعرض باختصــار دليــل التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى المحافظــة ... البــد

 أن نتعرف على تشكيل فريق التخطيط سواء على المستوى المركزى أو مستوى المحافظة.
  

الفريــق ضــم بعــض األفــراد تشــكيل فريــق التخطــيط علــى المســتوى المركــزى ... تبــين أن  ־
 الذين يعملون بكفاءة فى المجلس القومى للسكان ويغطون المجاالت التالية:

 
 التخطيط والمتابعة والتقييم 

 علم ديناميكيات السكان 

  استخدام الحاسب اآللى والتعرف على مكونات واستخدام برنامجSpectrum 

 التدريب  
  

 المحافظة (المحلى):تشكيل فريق التخطيط االستراتيجى على مستوى  ־
 

 مدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة 

 مدير تنظيم األسرة وممثل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة 

 مدير جمعية تنظيم األسرة بالمحافظة 

 مدير المركز التخصصى بالمحافظة 

 مدير اإلعالم والتعليم واإلتصال بالمحافظة 

 مدير التخطيط بديوان عام المحافظة 

 ر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظةمدي 

 أخصائى التخطيط بفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة 

 أخصائى اإلحصاء بفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة 
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  مــدير المشــروع  –آخرين يتم دعوتهم (حسب الحـاجة) مثل مــدير التعلــيم بالمحافظــة
 القوى العـاملة بالمحافظة ... الخ مدير –القومى لمحـو األمية بالمحافظة 

 

 على مستوى المحافظة التخطيط االستراتيجى فى مجال السكان منهجمراحل 
  
  : الندوةأ
  

المعنيــة بالســكان وتنظــيم األســرة مــع التأكيــد علــى أجهــزة تقــديم خــدمات  ةدعــوة ممثلــى األجهــز 
التخصصــية (حاليــا يــتم غلــق  المراكــز –الجمعيــة العامــة لتنظــيم ألســرة  –تنظــيم األســرة مثــل الصــحة 

الــدعم  –مراكــز الجمعيــة والتخصصــى ألســباب عديــدة نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال توقــف التمويــل 
  األجنبى). الهدف من عقد اللجنة هو :

  
  خلـــق القناعـــة التامـــة بأهميـــة التخطـــيط االســـتراتيجى فـــى مجـــال الســـكان علـــى المســـتوى

 المحلى.

 دى الجهات المعنية على المستوى المحلى.نشر مفهوم التخطيط االستراتيجى ل 

  
: إعـــداد المســـودة األوليـــة للخطـــة االســـتراتيجية فـــى مجـــال الســـكان علـــى المســـتوى ب

  المحلى
  

  دعوة ممثلى الجهات المعنية التى تعمل فى مجال السكان وتنظيم األسرة بالمحافظة بهدف:
 تعريف المشاركين بمفهوم ومصطلحات التخطيط االستراتيجى 

 التخطيط االستراتيجى على المستوى المحلى خطوات 

 زيادة مهارات المشاركين فى القدرة على تحليل واستقراء البيانات 

  االجتماعية التى تتالءم مع األهداف السكانية –تضمين بعض المتغيرات االقتصادية 
  
  
  
  
  : برامج الحاسب اآللى المستخدمة فى التخطيط االستراتيجىج
  

  ى:تهدف هذه المرحلة إل
  
 كيفية االستفادة من التقنيات الحديثة (الحاسب اآللى) فى التخطيط االستراتيجى 

 تدريب الحاضرين على كيفية استخدام البرنامج 
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  تعميــــق المفــــاهيم الديموجرافيــــة للمشــــاركين وتعــــريفهم بكيفيــــة تحليــــل واســــتقراء مخرجــــات
 البرنامج

  
أنــه حــدث تطــور فــى برنــامج  : يالحــظ فــى فتــرة التطبيــق علــى مســتوى المحافظــات ملحوظــة

  الحاسب اآللى المستخدم فى التخطيط االستراتيجى.
  

  مكونات أساسية منفصلة هى:  3على سبيل المثال : بدأت التجربة ببرنامج يحتوى على 
  Dem proj:   التقديرات السكانية 

   Easeval:   تحليل البيانات السكانية 
  Target-Costتحديد التكلفة والمستهدف : 

  
عيب هذا البرنامج ان مكوناته منفصلة، بمعنى ال تســتطيع ان تــربط بــين المكونــات الثالثــة وي

  فى وقت واحد.
  

لحل المشــكلة األولــى ثــم تطــوير  Spectrumسم إتم تطوير البرنامج إلى برنامج آخر تحت 
. اإليدز .. -الصحة اإلنجابية  –بإضافة بعض المكونات األخرى مثل الشباب  Spectrumبرنامج 

  الخ.
  
  : الزيارات الميدانية والتطبيق العملىد
  

يقوم خبراء التجربة بزيارات منفصلة إلــى بعــض المحافظــات للتاكــد مــن ســالمة تطبيــق مــنهج 
  التخطيط االستراتيجى ويتم فى هذه المرحلة:

  
  حــــــل المشــــــكالت التــــــى تواجــــــه فريــــــق العمــــــل بالمحافظــــــة مــــــن الناحيــــــة التخطيطيــــــة– 

 وبرامج الحاسب اآللى –وديناميكيات السكان 

 الرد على االستفسارات التى قد يطرحها السادة معدو الخطة االستراتيجية 

  
  
  : تطوير الخطة االستراتيجية على المستوى المحلى (الخروج بالمسودة النهائية)هـ
  

تهدف هذه المرحلة إلى تطوير المسودة األولية للخطة االســتراتيجية فــى مجــال الســكان علــى 
  افظة من خالل :مستوى المح
  
 يق البيانات والمؤشرات المستخدمة فى التخطيط االستراتيجىقتد 
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  زيادة مهارات معــدو الخطــة مــن ممثلــى الجهــات المعنيــة فــى التحليــل واســتقراء وحســابات
 بعض المؤشرات السكانية

  
  : عرض الخطة االستراتيجية على القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظةو
  

عــــرض الخطـــة االســــتراتيجية علـــى كافــــة القيـــادات السياســــية والتنفيذيـــة والشــــعبية علــــى قبـــل 
مســتوى المحافظــة يــتم اســتخراج مــادة عــرض مــن المســودة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية علــى أشــكال 

  الدوائر ... الخ وتهدف هذه المرحلة إلى : –األعمدة  –بيانية مثل الجداول 
  
 حاضرين بأهمية التخطيط االستراتيجى فى مجال السكانخلق القناعة التامة لدى ال 

 اعتماد الخطة االستراتيجية من السيد المحافظ إلقرارها والتزام الجهات المعنية بتنفيذها 

 

 م تجربة التخطيط االستراتيجى على مستوى المحافظةيتقي
  

ظــات تمــت المجهــودات المبذولــة فــى تقيــيم تجربــة التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى المحاف
  من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية باالشتراك مع المجلس القومى للسكان.

  
  )1998: تقرير جيمس كوكر  + د. أميمة حمدى (يونيه أوًال 

 
  من خالل فريق عمل يضم كــل مــن د. جــيمس كــوكر والــدكتورة أميمــة حمــدى بمعاونــة مــن

لمجلــــس القــــومى للســــكان (مشــــروع التنميــــة تفــــاق بــــين اإعلــــى  اً الــــدكتورة بــــاربرا كــــران بنــــاء
) والـــذى وافـــق علـــى تنفيـــذ 4المؤسســـية) والوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة (مشـــروع رابيـــد 

تجربــة التخطــيط االســتراتيجى المحلــى للتأكــد مــن أنــه قــد تــم بنــاء القــدرات والكفــاءة داخــل 
لمعــدات مثــل الحاســبات ) على تــوفير األجهــزة وا4المحافظات ولذا فقد ساعد مشروع رابيد(

اآلليـــــة والشخصـــــية والبـــــرامج والنمـــــاذج المســـــتخدمة فـــــى عمليـــــات التخطـــــيط االســـــتراتيجى 
والمعاونــة فــى ترجمــة مجموعــة أدلــة الحاســب مــن اللغــة االنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة حتــى 
تســهل علــى القــائمين عمــل إجــراء العمليــات المطلوبــة بيســر وٕاتقــان، باإلضــافة إلــى تطــوير 

 يسهل استخدامه. Spectrumالحاسب اآللى والخروج بنظام جديد  نظام
 

 عتمد تقييم تجربة التخطيط االستراتيجى على :إ 
  

 .(لمدة أسبوعين) مراجعة كافة الوثائق ذات الصلة بالتخطيط االستراتيجى المحلى 
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  لمدة أسبوع. )*(البحيرة والقاهرة  –كفر الشيخ  –زيارات ميدانية لمحافظات الشرقية 
 

  أوضحنا من قبل أن تجربة التخطيط االســتراتيجى علــى المســتوى المحلــى تــتم علــى مراحــل
ـــــتم تـــــدريب فريـــــق التخطـــــيط  ـــــة مجموعـــــة مـــــن المحافظـــــات حيـــــث ي ... تشـــــمل كـــــل مرحل
االســـتراتيجى علـــى مســـتوى المحافظـــة علـــى كيفيـــة تطبيـــق منهجيـــة التخطـــيط االســـتراتيجى 

 توى المحافظة فى مجال السكان.إلعداد الخطة االستراتيجية الخمسية على مس
 
  ختيار محافظة تمثل كل مرحلة مثل الشرقية للمرحلة إيالحظ أن تقييم التجربة أعتمد على

 األولى والبحيرة للمرحلة الثانية وكفر الشيخ والقاهرة للمرحلة الثالثة.
  
  حــظ ويال – 1998أصدر فريق تقييم تجربة التخطــيط االســتراتيجية تقريــرًا صــدر فــى يونيــه

 23، حيــــث قــــام عــــدد 1998حتــــى مــــارس  1995أن التقريــــر غطــــى الفتــــرة مــــن ســــبتمبر 
% مـــن التعـــداد الســـكانى بتنفيـــذ عمليـــات 99محافظـــة ممـــثال حـــوالى  26محافظـــة مـــن الــــ 

التخطيط االستراتيجى السكانى وٕاعداد الخطة الخمسية االستراتيجية. (المحافظات التى لــم 
 –محافظات هى البحر األحمــر  3وقت إعداد التقرير  تنفذ عمليات التخطيط االستراتيجى

 مطروح). –شمال سيناء 
 
  (نقـــاط القـــوة) فيمـــا يلـــى التوصـــيات الرئيســـية التـــى قـــدمها فريـــق التقيـــيم شـــاملة اإليجابيـــات

 والسلبيات (نقاط الضعف). تتمثل نقاط القوة فى اآلتى :
  

 داد نظـــام جيـــد ومالئــــم قيـــام فريـــق التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى المســـتوى المركـــزى بإعـــ
   لعمليات التخطيط االستراتيجى على مستوى المحافظة.

  المشاركين فــى عمليــات التخطــيط االســتراتيجى للســكان ســواء علــى المســتوى المركــزى أو
   مستوى المحافظة على درجة عالية من الحماس والوعى بأهمية عملهم.

 افظــــة بمعاونــــة المجلــــس أشــــار ممثلــــى فريــــق التخطــــيط االســــتراتيجى علــــى مســــتوى المح
القـــومى للســـكان ممـــثال فـــى فريـــق التخطـــيط المركـــزى بالقـــاهرة الـــذين يتميـــزون بـــااللتزام 
والصــــبر الشــــديد وأنهــــم دائمــــًا كــــانوا علــــى أتــــم االســــتعداد للشــــرح والتفســــير وتبســــيط كــــل 

 المفاهيم الصعبة وحل المشاكل التى قد تطرأ أثناء التنفيذ.
 

 لمــــــوا الكثيــــــر مــــــن المشــــــاركة فــــــى عمليــــــات التخطــــــيط أشــــــار فريــــــق المحافظــــــة أنهــــــم تع
 االستراتيجى وقد ساعد هذا على تحسين كفاءة وٕانتاجية عملهم.

                                                 
 ات ميدانية لمحافظات الجنوب لدواعى األمن وقتها.تعتقد هيئة البحث بأنه لم يتم إجراء أى زيار  *
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  اســتخدام علــم اإلدارة الحــديث حيــث يعتمــد التخطــيط علــى الــرؤىVision  وتحديــد مهــام

Mission Statement  (األهــداف العامــة) الجهات المشاركة حيــث يــتم تحديــد الغايــات
Goals ه كبيرة وأن التخطيط فعل وليس رد فعل.بدق   

  اســتخدام عــدد مــن وســائل التخطــيط الحديثــة بنجــاح معقــول متمثلــة فــى اســتخدام بــرامج
   الحاسب اآللى فى التخطيط باإلضافة إلى أدوات التخطيط االستراتيجى األخرى.

 هجيــة أشــار فريــق المحافظــة أن مــن بــين الفوائــد المتعــددة التــى اكتســبوها فــى تطبيــق المن
أنهـــا قـــد أتاحـــت لهــــم ألول مـــره فرصـــة التعـــاون والتنســــيق بـــين مختلـــف القطاعـــات فــــى 

   المحافظة.
  أكد بعض المشاركون فى فريق المحافظة أن منهجية التخطيط االستراتيجى مكنــتهم مــن

تطبيــق بعــض المفــاهيم واألدوات المســتخدمة مثــل أدوات ووســائل التحليــل المختلفــة فــى 
   إعداد خطط تلك الجهات.عملهم الفعلى أثناء 

  أضاف بعض المشاركين من فريق المحافظة أن أدوات التخطيط االســتراتيجى ســاعدتهم
كثيــرًا فــى فهــم العالقــات بــين الخصــوبة ومحــدداتها والتعــرف علــى وســائل تنظــيم األســرة 

   المستخدمة وكيفية إعداد توليفة تعتمد على الوسائل ذات الكفاءة والفاعلية العالية.
 ت الترجمة العربية للنمــاذج وأدلــة العمــل فــى تعزيــز قــدرات المشــاركين فــى التطبيــق ساعد

   وخاصة التى تعتمد على الحاسب اآللى.
  أضــاف العديــد مــن المشــاركين علــى مســتوى المحافظــة أن التخطــيط االســتراتيجى علــى

مســتوى المحافظــة أتــاح لهــم التعــرف علــى أحــدث البيانــات والمؤشــرات والمعلومــات التــى 
   تغطى قطاعات كثيرة وكانت غير متاحة لهم من قبل مثل :

 المؤشرات الديموجرافية ־

 المؤشرات الصحية ־

 مؤشرات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية ־

 مؤشرات الخصوبة ־

 المؤشرات االقتصادية واالجتماعية ־

 مؤشرات بيئية واستخدام االرض ־
 

اعليـــــة عمليـــــات التخطـــــيط وتمثـــــل النقـــــاط التاليـــــة نـــــواحى الضـــــعف ولـــــذا فتحســـــين كفـــــاءة وف
  بالمحافظات تستلزم اآلتى:
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  إضـــافة خبـــرات فنيـــة هامـــة وجديـــدة لفريـــق التخطـــيط المركـــزى بـــالمجلس القـــومى للســـكان
   الشئون المالية. –االقتصادية  –بالقاهرة فى مجاالت الصحة اإلنجابية 

  بطهـــا تضـــمين األهـــداف االســـتراتيجية أهـــداف خاصـــة بالصـــحة اإلنجابيـــة وٕاعـــداد آليـــة لر
   بالخصوبة (معدل اإلنجاب الكلى) ومعدل النمو السكانى.

 فروع فى المحافظات فــى كافــة  اإشراك قادة القطاعات المركزية بالقاهرة وخاصة التى له
   عمليات التخطيط االستراتيجى.

 :اشتراك بعض القطاعات األخرى بالمحافظات فى عمليات التخطيط االستراتيجى مثل   
 لخاص والذى يقوم باإلمداد لوسائل تنظيم األسرة المختلفة..القطاع التجارى وا 

 .قطاع التعليم 

 .(المشروع القومى لمحو األمية) قطاع محو األمية   
 .تقليل مدة إعداد الخطة االستراتيجية السكانية الخمسية إلى أقل مدة ممكنة   
 وتطــوير نظــام  تــوفير المعاونــة المســتمرة والمتواصــلة لمــا بعــد إعــداد الخطــة االســتراتيجية

   المتابعة والتقييم لمتابعة الخطط السنوية التنفيذية المنبثقة من الخطة االستراتيجية.
 .بناء نظام للتقييم الهادف والمتابعة الفعالة لكل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجى   
 ت تقويــة وحــدة التــدريب بــالمجلس القــومى للســكان لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة والخبــرا

   الفنية المطلوبة وٕانتاج المواد التدريبية المطلوبة بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.
 .تطوير دليل التخطيط االستراتيجى   
 .توسيع مفهوم أدوات التخطيط االستراتيجى ليشتمل على األدوات الغير كمية 

 – إلحصــائيةحــوث امعهــد الدراســات والب –عده أ.د. عبد الغنى محمد عبد الغنــى أ: تقرير ثانيًا 
  1998 -جـامعة القـاهرة بتمويـل من مشـروع السيـاسـات السـكانية، ديسمبر 

  
اســتكماًال لتقريــر جــيمس كــوكر ... فــأن مشــروع السياســات الســكانية تحــت رئاســة أ.د. منــى 
خليفــة (وقتهــا) اسنـــد إلــى أ.د. عبــد الغنــى محمــد عبــد الغنــى تقيــيم تجربــة التخطــيط االســتراتيجى علــى 

وبتحليــل مــا ورد فــى التقريــر نالحــظ مــا  1998لمستوى المحلى ... وأصدر تقريرًا بــذلك فــى ديســمبر ا
  يلى:

  
  أن تقريــر أ.د. عبــد الغنــى محمــد عبــد الغنــى اســتكمل تقريــر جــيمس كــوكر الصــادر فــى

 باالتفاق على كافة التوصيات الواردة. 1998يوليه 
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 موعــة أخــرى مــن التوصــيات لــم تــرد أضــاف تقريــر أ.د. عبــد الغنــى محمــد عبــد الغنــى مج
    فى التقرير األول تتلخص فى اآلتى :

  تقوية االرتباط بين الخطط االستراتيجية على مستوى المحافظات والسياسة السكانية
    على المستوى القومى.

  األهداف الكمية الواردة فى الخطة االستراتيجية للمحافظة يجــب أن تحــدد لــيس فقــط
المحافظــة فــى الماضــى مــن انجــاز ولكــن بمــا يضــمن تحقيــق باالسترشــاد بمــا حققتــه 

    األهداف الكمية الواردة فى السياسة السكانية على المستوى القومى.
  تقوية األرتباط بــين الخطــط االســتراتيجية للمحافظــة والخطــط الســنوية التنفيذيــة فمــثال

ئتهــا أو لــوحظ أن فــى األهــداف الكميــة الــواردة فــى الخطــة االســتراتيجية لــم يــتم تجز 
    توزيعها على سنوات الخطة التنفيذية.

  أن دليـــل العمـــل والـــذى أعـــد مـــن خـــالل فريـــق التخطـــيط المركـــزى (المجلـــس القـــومى
للســكان) بمشــروع التنميــة المؤسســية يجــب أال يــرتبط فقــد بالمــدربين ولكــن يجــب أن 
 يســتكمل أو يعــد دليـــل آخــر يفيـــد المتــدربين علـــى كيفيــة إعـــداد الخطــة االســـتراتيجية

  للمحافظة.
  

    الخطة السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة:  3/2
  بالرغم من ان اعداد الخطط السنوية التنفيذية على مستوى المحافظــة فــى مجــال الســكان

 –(أى قبل بدايات الخطط االستراتيجية الخمســيه للســكان)  –بدأت فى أوائل التسعينات 
السنوية كانت ردود أفعال وليست أفعال  فأنه من الضرورى أن نذكر أن منهجية الخطط

حيث تعتمد هذه المنهجية على تحليل المشكالت دون الخوض فى تحديــد رؤى وأهــداف 
 زمع الوصول إليها.ياستراتيجية 

 
 تعد فى هذا الوقت تعالج فقط المشكالت ليس أكثر من ذلك. كانتالتى  أى ان الخطة 

 
 ســـكان بـــدأت الخطـــط الســـنوية التنفيذيـــة فـــى مجـــال ال بعـــد تجربـــة التخطـــيط االســـتراتيجي

تطورًا أخر حيث تنطلق من االنجازات المحققة للمحافظــة وصــوًال إلــى األهــداف المرجــوه 
 والواردة فى الخطة االستراتيجية للمحافظة.

 
  ثــــم حــــدثت انطالقــــة أخــــرى حيــــث تــــم ربــــط الخطــــط االســــتراتيجية بالمحافظــــة بــــالخطط

ميــة للســكان فــى مصــر وكــان لــه االنعكــاس الواضــح االســتراتيجية القوميــة والسياســة القو 
   عند اعداد الخطط السنوية التنفيذية بالمحافظة.
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  ... عـــداد الخطـــة الســـنوية التنفيذيـــة بالمحافظـــة فالبـــد أن إ يـــةكيفعلـــى عـــرف كـــى نتولـــذا
نرجــع اوًال إلــى التعــرف علــى عناصــر الخطــة االســتراتيجية فــى مجــال الســكان للمحافظــة 

 بط بينها وبين اعداد الخطة السنوية التنفيذية للمحافظة.وما هى أدوات الر 
  
  عناصر الخطة االستراتيجية الخمسية على مستوى المحافظة:  3/2/1
  

باســتعراض الخطــط االســتراتيجية للمحافظــات نالحــظ أن منهجيــة التطبيــق واحــدة والعناصــر 
اء الخطـــط الخمســـية واحـــدة وال تختلـــف محافظـــة عـــن أخـــرى فـــى تحديـــد تلـــك العناصـــر. حيـــث يـــتم بنـــ

  االستراتيجية فى مجال السكان على العناصر التالية :
  
 تحديد الهدف العام 

 هداف الوسيطة والفرعيةألحديد ات 

 موقف السكانىتحليل ال :- 

  تحليل الموقف السكانى الحالى )أ 
 بناء التقديرات المستقبلية )ب 

 SWOCتحليل منهج  )ج 

 هداف الفرعية كميًا.ألتحديد ا 

 ) التى تحول دون تحقيق األهداف).تحديد المعوقات 

 .بناء االستراتيجيات والمحاور الداعمة 

 .االنعكاسات السكانية على بعض القطاعات الهامة 

 م) الخطة االستراتيجية.يارة (متابعة وتقيإد 
  

  سوف نتناول بايجاز شديد التعرف على العناصر السابقة :
  
  : تحديد الهدف العامأ 

المهمــــة االساســــية للمحافظــــة حيــــث يــــتم تحديــــد طموحــــات هــــو الخطــــوة األولــــى فــــى تحقيــــق 
المحافظـــة علـــى المـــدى البعيـــد ونالحـــظ أن الهـــدف العـــام الســـكانى الى محافظـــة ال يخـــرج عـــن أبعـــاد 

  المشكلة السكانية على المستوى القومى ودائمًا ال يخرج عن األهداف القومية للسكان والمتمثلة فى:
 خفض معدل النمو السكانى  
 جغرافى أفضل للسكان تحقيق توزيع 

 االرتقاء بالخصائص السكانية 

 تقليل التفاوتات السكانية بين المناطق المختلفة  
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  : تحديد األهداف الوسيطة والفرعيةب 

يلى تحديد الهدف العام مجموعة من األهداف الوسيطة والتى تؤدى إلى تحقيق الهدف العام 
هــداف الوســيطة حيــث يــتم بــالخروج بمــا يســمى وأيضــًا إلــى تحديــد اهــداف فرعيــة تــؤدى إلــى تحقيــق األ
  هداف الفرعية.ألشجرة األهداف جذرها هو الهدف العام وفروعها هو ا

  
  : تحليل الموقف السكانىج 

  مكونات اساسية تتلخص فى : 3يتناول هذا التحليل 
  
  تحليل الموقف الراهن: المكون األول    
  

ة الحاليــة مقارنــة بأرقــام عــن ســنوات ســابقة أى التعرف على كافة البيانات والمؤشرات السكاني
  للتعرف على مدى التحسن أو التاخر فى هذه المؤشرات.

  
  بناء التقديرات المستقبلية: المكون الثانى  
  

يســـتخدم الحاســـب اآللـــى فـــى التعـــرف علـــى مجموعـــة مـــن المؤشـــرات والبيانـــات الســـكانية فـــى 
ناريوهات يســ 3فــى هــذا الصــدد يســتخدم ... و  Spectrumالخمس سنوات القادمــة مــن خــالل برنــامج 

تعتمـــد اساســـًا علـــى مؤشـــر الخصـــوبة (اإلنجـــاب) حيـــث يتنـــاول الســـيناريو األول ال تغييـــر فـــى معـــدل 
الخصوبة الكلى ... والسيناريو الثانى خفض بطــئ فــى معــدل الخصــوبة الكلــى ... والســيناريو الثالــث 

  ختيار السيناريو المناسب للمحافظة.وعلى فريق المحافظة أ خفض سريع فى معدل الخصوبة الكلى
  : تحليل منهج المكون الثالثCSWO 
  

يعتمد هذا التحليل على التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الجهــات المشــتركة فــى أعــداد 
ديات الموجــودة فــى المجتمــع حــالخطــة االســتراتيجية للمحافظــة والتعــرف أيضــا علــى نقــاط الفــرص والت

 –الفــــرص  –ف ضــــعال –أختصــــار الكلمــــات التاليــــة : القــــوة  SWOCالخــــارجى حيــــث تمثــــل كلمــــة 
  ديات).حالت

  
  : تحديد الهداف الفرعية كمياً د 

يساعد الهدف الفرعى الكمى فى تقييم مدى التقدم فى تحقيق الهدف العــام والشــروط الواجــب 
  أن يكون :هى توافرها فى الهدف الفرعى حتى يكون هدفًا كميًا 

  محدد -
 يمكن قياسه -
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 مناسب -

 واقعى -

  له فترة زمنية محددة -
  

  : تحديد المعوقاتهـ 
مــن المتوقــع أن تتناول العناصر عنصر المعوقات ويقصد بــه التعــرف علــى المشــكالت التــى 

  تظهر فى المستقبل وتؤدى إلى عدم تحقيق األهداف.
  
  : بناء االستراتيجيات والمحاور الداعمةو 

  يتم بناء االستراتيجيات على أساس:
  اف الفرعية كمياً تحقيق األهد -
  أختزال المعوقات -
  

فى تحديد مجموعة من البدائل  Spectrumويستخدم فى هذا الصدد برنامج الحاسب اآللى 
  فى ظل فروض مختلفة لمستويات الخصوبة وعلى أساسه يتم تحديد االستراتيجية المناسبة.

  
  لى :وأختيار البديل المناسب يعتمد على مجموعة من المعايير نوجزها فيما ي

  
  القبول السياسى –
 القبول االجتماعى –

 القبول االقتصادى –

 تكلفة البديل –

  التغييرات الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية بالمحافظة همدى مالئمتها مع مناسب –
  
  : االنعكاسات السكانية على بعض القطاعاتز 

مـــن مختلـــف  يوضـــح هـــذا العنصـــر أثـــر الزيـــادة الســـكانية المتوقعـــة علـــى تقـــدير االحتياجـــات
اإلســكان ... الــخ فــى ظــل  –العمالــة  –الصــحة  –القطاعــات التــى تســاهم فــى التنميــة مثــل : التعلــيم 

  مستويات مختلفة من الخصوبة.
  

  : أدارة الخطة االستراتيجيةح 
هـــو أســـلوب يعتمـــد اساســـًا علـــى عمليـــات المتابعـــة فـــى تنفيـــذ األنشـــطة الـــواردة فـــى الخطـــط 

دى تحقيق األهداف فى فترة زمنية معينة وأيضًا لالســتفادة مــن النتــائج فــى التفصيلية السنوية وتقييم م
  عمليات التخطيط المستقبلى.
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  عناصر الخطة السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة

  
  الخطة السنوية التنفيذية فى مجال السكان وتنظيم األسرة على مستوى المحافظات

  
مشــروع التنميــة المؤسســية والممــول مــن الوكالــة أعــد المجلــس القــومى للســكان بالتعــاون مــع 

كيفيــة القيــام بــاالجراءات واألعمــال مــن االمريكية للتنمية الدولية مجموعة أدلة عمــل تمكــن مســتخدميه 
  المطلوبة وذلك فى منتصف الثمانينات من القرن الماضى ... وتتلخص أدلة العمل فى :

  
 دليل التخطيط  
 دليل المتابعة 

 دليل المحافظات 

 يل التدريبدل 

 الدليل المالى 

 .أخيرًا صيانة األدلة  
  

والــذى يعنينــا فــى هــذا الصــدد دليــل التخطــيط والــذى يوضــح فيــه دور فــروع المجلــس القــومى 
للسكان فى تقديم المعونة الفنية لكافة االجهزة والهيئات العاملــة فــى مجــال الســكان وتنظــيم األســرة فــى 

  مجال التخطيط السكانى موضحًا اإلجراءات والخطوات التى يجب أن تتبع فى هذا الصدد.
  

  الدليل العالقة بين :ويوضح 
  
  والجهات العاملة فى مجال السكان وتنظيم بالمحافظات فروع المجلس القومى للسكان

  األسرة على مستوى المحافظة.
  واالمانــة الفنيــة للمجلــس القــومى للســكان بالمحافظــات فــروع المجلــس القــومى للســكان

  (االدارة العامة للخطط السكانية)
  

عـــداد وتنفيـــذ ومتابعـــة وتقيـــيم الخطـــة الســـنوية فـــى مجـــال إ يـــةكيفإلـــى وســـوف نتعـــرض الحقـــًا 
  السكان على مستوى المحافظة.

  
ولألمانــة العلميــة البــد أن نوضــح أن الخطــط الســنوية التنفيذيــة قبــل تنفيــذ منهجيــة التخطــيط 
االستراتيجى السكانى على مستوى المحافظة كان يعتمد على تحليل المشكالت وتحديد المشــكلة ذات 

 ويعتمد هذا األسلوب على توفر المعلومات والبيانات والمؤشرات التى : ،ةاألولي
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  تقدر حجم المشكلة وانتشارها الحالى والمتوقع -
 تأثير المشكلة على المجتمع المحلى/المحافظة/ثم على المستوى القومىتوضح  -

 مدى اهتمامات المجتمع والمحافظة والحكومة بأهمية المشكلةتبين  -

ية حل المشكلة وفقا للعادات والتقاليد السائدة فى المجتمع المحلى أمكانتساعد على  -
 ومدى توفر التمويل لذلك

  تحدد النتائج االيجابية (المباشرة/والغير مباشرة) المترتبة على حل هذه المشكلة. -
  

وبعد تطبيــق مــنهج التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى المحافظــة والعمــل علــى ربــط أهــداف 
ة فـــى مجـــال الســـكان علـــى مســـتوى المحافظـــة (كلمـــا امكـــن ذلـــك) بأهـــداف الخطـــة الخطـــة االســـتراتيج

ـــة فانـــه حـــدث تطوير/تعـــديل فـــى منهجيـــة الخطـــة الســـنوية علـــى مســـتوى  القوميـــة علـــى مســـتوى الدول
المحافظة حيث تشمل على تحديد األهداف المحددة (المباشرة أو الفرعية) والمنبثقة أساسًا من الخطة 

الســــنويه  خطــــةالجراء عمليــــات تقيــــيم شــــاملة لكافــــة األهــــداف المحققــــة فــــى بــــإة االســــتراتيجية الخمســــي
  الماضية ثم يليها العناصر التالية :

  
 تحليل الموقف السكانى  
  

حيـــث يـــتم تحليـــل الوضـــع الســـكانى الحـــالى مـــن خـــالل التعـــرف علـــى البيانـــات المتاحـــة فـــى 
  المحافظة وتغطى :

  المؤشرات الديموجرافية -
 صحة اإلنجابيةمؤشرات اإلنجاب وال -

 المؤشرات الصحية -

 مؤشرات تنظيم األسرة -

 المؤشرات االقتصادية واالجتماعية -

  المؤشرات البيئية واستخدام األرضى -
  
  ًتحديد األهداف الفرعية كميا  
  

حيــث يــتم اجــراء مقارنــات باألهــداف المخطــط للســنة الســابقة بعــد استخالصــها مــن األهــداف 
ومـــدى تحقيقهـــا مـــن خـــالل عمليـــات التقيـــيم وتحديـــد األهـــداف الـــواردة فـــى الخطـــة الخمســـية الســـكانية 

  المطلوب تحقيقها خالل العام المقبل.
  
  (مرفق)استيفاء نماذج األنشطة التفصيلية المخططة من خالل الجداول التالية:  
  

 )1(ملحق رقم  جدول يوضح المحميات المستهدف حمايتهن على مستوى الجهات -
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عهـــا علـــى مســـتوى الجهـــات لتحقيـــق المســـتهدف جـــدول يوضـــح الوســـائل المطلـــوب توزي -
 )2(ملحق رقم  السابق

 )3(ملحق رقم  جدول يوضح األنشطة التدريبية المخططة -

 )4(ملحق رقم  جدول يوضح األنشطة االعالمية المخططة -

 )5(ملحق رقم  جدول يوضح أنشطة المشروعات المخططة -

 .)5(ملحق رقم  جدول يوضح أنشطة االبحاث المخططة -
  
  على المشكالت ومعوقات تنفيذ الخطة ووضع مقترحات ألختزالهاالتعرف 
 
 متابعة وتقييم الخطة الحالية 
 
 ســواء  مؤشــرات(بيانــات ورســومات بيانيــة لكافــة ال : مالحــق الخطــة وتحتــوى علــى

تحديــد مهــام  – هعلــى شــكل سلســلة زمنيــة أو مقارنــة بمحافظــات أخــرى متشــابه
  طة ... الخ).أسماء المشاركين فى اعداد الخ -للجهات 

 

  ملحوظة  : 

  وحداثه البيانات والمؤشرات فى الخطة على الجهات الرسمية مثل : تعتمد مصادر
  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء -
 تقرير التنمية البشرية والمعد من خالل معهد التخطيط القومى -

 دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءالمعلومات و بيانات مركز  -

، لبيانــات مثــل تقريــر اإلحصــاء الســنوىالمصــدرة لبيانــات الــواردة مــن الجهــات وأخيــرًا ال -
القـــومى للســـكان أو بيانـــات اإلحصـــاءات الحيويـــة مـــن مـــديريات الصـــحة فـــى المجلـــس 

  حالة عدم اصدارها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
 

  آلية إعداد وتنفيذ الخطة السكانية السنوية للمحافظة:  3/3
  

للمحافظة الجهات التى لهــا عالقــة بالســكان  السنوية شارك فى إعداد وتنفيذ الخطة السكانيةي
  وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية ... وهى على سبيل المثال وليس الحصر:

  
 فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة -

 مديرية الصحة والسكان بالمحافظة -

 الجمعية العامة لتنظيم األسرة بالمحافظة -



 63

 مراكز اإلعالم (التالبعة للهيئة العامة لالستعالمات) بالمحافظة -

 مديرية األوقاف بالمحافظة -

 فرع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار -

 مديرية القوى العاملة بالمحافظة -

 مديرية التعليم بالمحافظة -

 مركز معلومات المحافظة -

 إدارة التخطيط بالمحافظة -

  رط أن تكون لها مهام فى الخطة.هميتها وبشأأخرى ... حسب  -
  

  إعداد الخطة:  3/3/1
  
 يم يـــيلعـــب فـــرع المجلـــس القـــومى للســـكان بالمحافظـــة دور محـــورى فـــى إعـــداد ومتابعـــة وتق

 الخطة السكانية وذلك من خالل العمليات التالية:

تلقــــى كافــــة التوجيهــــات بشــــأن إعــــداد الخطــــة مــــن المجلــــس القــــومى للســــكان (يقــــوم  –
ستهدفات المطلوبة علــى مســتوى كــل محافظــة وتحــديث البيانــات المجلس بإرسال الم

 والمؤشرات السكانية لكل محافظة من المصادر الرسمية)
  

يراعــــى المجلــــس القــــومى للســــكان الــــربط بــــين اإلســــتراتيجيات الســــكانية القوميــــة  : ملحوظــــة
  واستراتيجية السكان بالمحافظة والخطط السنوية التنفيذية.

 
 ومى للســـكان بالمحافظـــة لورشـــة عمـــل لمـــدة يومـــان كافـــة الجهـــات يـــدعو فـــرع المجلـــس القـــ

 المعنية المشتركة فى إعداد وتنفيذ الخطة السكانية.
 

 بداية العــام المــالى  قبل يتم إعداد الخطة السنوية السكانية التنفيذية بشهرين على األقل من
 الجديد.

  
 ل إلــى إدارة التخطــيط تنتهــى ورشــة العمــل بالمحافظــة مــن إعــداد مســودة أوليــة للخطــة ترســ

 بالمجلس القومى للسكان للمراجعة وأبداء المالحظات حتى تكون فى صورتها النهائية.
  

  يتم دعوة المجلس اإلقليمى للسكان بالمحافظة لمناقشة المسودة النهائيــة بعــد مراجعتهــا فــى
تنفيــذ زم الجهــات المشــاركة بتــالمجلس القومى للسكان وتعتمد الخطة من السيد المحافظ وتل

  األنشطة الواردة بها.
  
  البرمجة التفصيلية:  3/3/2
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  أوضــحنا مــن قبــل أن إطــار عــام إعــداد الخطــة الســكانية الســنوية تعتمــد علــى مجموعــة مــن

 :النماذج تحتوى على األنشطة الرئيسية المطلوب تنفيذها خالل عام الخطة مثل

 األنشطة الصحية –

 األنشطة اإلعالمية –

 نشطة التدريبيةاأل –

 شطة البحثيةاألن –

 ا عائد سكانىلهمشروعات  –
 
  تنفيـــذ الخطـــة الســـنوية يـــتم مـــن خـــالل مـــا يســـمى بالبرمجـــة التفصـــيلية حيـــث تقســـم الخطـــة

بـــرامج تفصـــيلية ... أى إعـــداد خطـــة تفصـــيلية ربـــع ســـنوية توضـــح  4لـــى عـــدد إالســـنوية 
ة مــن المزمع تنفيذها بالتفصيل حيــث يقســم النشــاط الرئيســى إلــى مجموعــ األنشطة الرئيسية
 األنشطة الفرعية.

  
فالبرمجــة التفصــيلية توضــح األنشــطة الفرعيــة ومجموعــة األجــراءات المطلوبــة لتنفيــذ النشــاط 

  ).6رقم  ملحقالرئيسى. مرفق نموذج البرمجة التفصيلية (
 
 : يوضح نموذج البرمجة التفصيلية اآلتى 

 االطار الزمنى لتنفيذ النشاط بدايته ونهايته –

 مكان تنفيذ النشاط –

 لجمهور المستهدف (المستفيد من تنفيذ النشاط)ا –

 الجهة القائمة بالتنفيذ –

 الجهة الممولة للنشاط –
 

  المجلــس االقليمــى للســكان بالمحافظــة وتــتم عمليــات اجتمــاع تناقش البرمجة التفصــيلية فــى
 المتابعة للبرمجة التفصيلية من خالل:

 قة من المجلس االقليمى للسكان بالمحافظةثلجنة منب –

 المنوطة بتنفيذ النشاط الجهة –

 الجهة المسئولة عن النشاط –
  

 .ى صعوبات أو معوقات تحول دون تنفيذ النشاطم التعرف على مدى التقدم وٕازالة أحيث يت
  

  تعديل الخطة:  3/3/3
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  يالحظ أن الخطة مرنة ويمكن تعديلها فى الحاالت التالية:
 
 الغاء نشاط يصعب تنفيذه 

 إصافة نشاط جديد 

 توى النشاط مثل:تعديل فى مح 

 تعديل فى الميزانية –

 توقيت تنفيذ النشاط –

  7ملحق رقم ( هنموذج تعديل الخطمرفق(. 
  

يــرى فريــق البحــث ان نمــوذج تعــديل الخطــة الحــالى بــه بعــض العيــوب حيــث أن :  ملحوظــة
النموذج يوضح فقط التعديل فى النشاط وتوقيته وال يوضح التعديل فى العناصر األخــرى مثــل تعــديل 

  تعديل مكان تنفيذ النشاط.  –فة النشاط تكل
  

  تنفيذ الخطة:  3/3/4
  
  تستخلص كل جهة مشتركة فى إعداد الخطة السنوية السكانية للمحافظة األنشــطة المكلفــة

قــوم بإعــداد البرمجــة التفصــيلية لألنشــطة الرئيســية إلــى أنشــطة فرعيــة وٕاجــراءات تبتنفيــذها و 
 ويتم فى هذا الصدد اآلتى :

 
 ورود التمويل المالى للنشاط التأكد من –

 فى حالة مشاركة جهات أخرى فى تنفيذ النشاطدور التنسيقى التاكد من ال –

 التأكد من مكان وزمن تنفيذ النشاط –

 بالغ الجمهور المستهدف والمستفيد من تنفيذ النشاطإالتاكد من  –
 
  أيضا بإرسال ترسل نماذج البرمجة التفصيلية إلى فرع المجلس القومى للسكان والذى يقوم

(والتــى تقــوم للسكان المنبثقة من المجلس االقليمى التنفيذية للسكان صور منها إلى اللجنة 
 لى المجلس القومى للسكان فى القاهرة.إبعمليات المتابعة والتقييم) واخرى 

 

  ةالمحافظيم على مستوى نظام المتابعة والتقي:  3/4
  

  المتابعة:  3/4/1
  

  -ة المتابعة تتم من خالل :سبق أن أوضحنا أن عملي  
  



 66

إعـــداد البرمجـــة التفصـــيلية (خطـــة الربـــع الســـنوى) منبثقـــة مـــن الخطـــة الســـنوية التنفيذيـــة  )أ 
 (تسهل عملية المتابعة)

قليمـــــــى للســـــــكان بالمحافظـــــــة تقـــــــوم بعمليـــــــات إلا تشـــــــكيل لجنـــــــة منبثقـــــــة مـــــــن المجلـــــــس )ب 
 يميالتقالمتابعة/

  متابعة داخلية لدى الجهة المنوطة بتنفيذ النشاط )ج 
  

  يرى فريق البحث اآلتى:
أو شــــكل  داريــــةألال يوجــــد شــــكل واضــــح لعمليــــة المتابعــــة ســــواء علــــى مســــتوى العمليــــة ا )1

جتهادية وتــتم فقــط فــى إوتتم عملية المتابعة بطريقة ، مستخدمة فى هذا الصدداللنماذج ا
لذا فتشكيل لجنة منبثقة مــن المجلــس ، لحالة وجود مشكلة فى التنفيذ مثل قصور التموي

ين مــن ضر هتمام الحاإقليمى للسكان للقيام بعملية المتابعة تتم بصور عشوائية حسب إلا
أعضـــاء اللجنـــة حـــول القضـــايا والمشـــاكل الســـكانية التـــى يـــتم طرحهـــا فـــى جـــدول أعمـــال 

 المجلس.
 

بعض الجهات ال تقوم بتنفيذ األنشــطة المتفــق عليهــا فــى الخطــة الســكانية والمعتمــدة مــن  )2
 ية:المحافظ لألسباب التال

  أن مستوى المشاركين وخاصة الجهات التى لها عالقة باالرتقاء بالخصائص السكانية
والتوزيــــع الســــكانى ال يرتقــــى إلــــى مســــتوى المســــئولية فيــــتم دفــــع ممثــــل الجهــــة بطريقــــة 

ول للتخطــيط للجهــة فــى ألعشــوائية حيــث غالبــا ال يشــارك رئــيس الجهــة أو المســئول ا
وكثيــر مــن الجهــات ترســل  ،ة الســكانية للمحافظــةعــداد الخطــإلورشة العمل التــى تعقــد 

 الغير متخصص فى هذا المجال.

 نشـــطة ألمـــن الجهـــات المشـــاركة فـــى إعـــداد الخطـــة الســـكانية للمحافظـــة تلتـــزم با كثيـــر
وهــــذا يــــدل علــــى ضــــعف  ،منهــــا مــــن الجهــــات األم علــــى المســــتوى القــــومى هالمطلوبــــ

 فى كافة القضايا السكانية.لمستوى القومى االتنسيق بين الوزارات والهيئات على 

  جميـــع وحـــدات تقـــديم خـــدمات تنظـــيم األســـرة علـــى مســـتوى المحافظـــة والتابعـــة لـــوزارة
الصـــــحة والســــــكان او الجمعيـــــة العامــــــة لتنظـــــيم األســــــرة تلتـــــزم فقــــــط وتفضـــــل العمــــــل 

. وهذا يدل علــى خلــل فــى التنســيق علــى المســتوى القــومى بالمستهدفات المبلغة مركزياً 
  على المحافظات.عكس أثره نمما ي
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 تهدفات المطلــوب تحقيقهــا مــن ســحتــى علــى المســتوى المركــزى كــل مصــدر يحســب الم
حصــائية مختلفــة ... ويــنعكس آثــاره فــى المحافظــة علــى وحــدات إالمحافظــات بطريقــة 

 تقديم الخدمة.
  

: وحدات تنظيم األسرة بالمحافظة سواء التابعة للصحة أو الجمعية العامة تحبذ أن  ملحوظة
  نجاز عاليه.إضمن نسبة تحتى  ان المستهدف المطلوب تحقيقه أقل من قدراتهيكو 

  
  يميعمليات التق:  3/4/2
  
 الخطة السكانية تتم غالبًا فى فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظــة حيــث  ييمعملية تق

ديناميكيــات الســكان وهــذا عاليــة فــى أن المؤشرات السكانية وطرق حسابها تتطلب مهــارة 
 .على مستوى المحافظة قده كثير من الجهات المشاركة فى إعداد الخطةما تفت

 
 فــى عمليــات التقيــيم أنهــا تســتخدم  المستخدمة فى إعــداد الخطــط الســكانية أتضــح النماذج

والن هذه النماذج تم وضعها من خالل المجلس القومى للسكان فهو الجهة الوحيدة التى 
 تستطيع ان تقوم بعمليات التقييم.

  
 ـــة المـــ تبـــين حـــالل للعمالـــة إلهرة فـــى فـــروع المجلـــس حيـــث ال يـــتم ااأيضـــا تقلـــص العمال

 المحالة إلى المعاش ولذا فتؤل عمليات التقييم إلى المستوى المركزى.
  
  نســتطيع أن نجـــزم أن تقيــيم أهـــداف الخطــط الســكانية علــى مســتوى المحافظــة مــن خــالل

:-  
 ملين ذات مهارة عالية.فروع المجلس القومى للسكان والتى تحتوى على عا 

  فــــى حالــــة عــــدم تــــوفر العمالــــة المتخصصــــة فــــى بعــــض فــــروع المجلــــس تقــــوم إدارة
وهــذا أثنــاء إعــداد الخطــة كعنصــر مــن عناصــرها  قييمالتخطيط بالمجلس بعمليات الت

ــــيم فــــى بعــــض فــــروع المجلــــس القــــومى للســــكان يعكــــس ضــــعف  ــــة التقي أتمــــام عملي
 .بالمحافظات

 ميــة عــن يتقيلس القــومى للســكان بإعــداد دراســة تحليليــة و تقــوم إدارة اإلحصــاء بــالمج
حيـــث  ،خــدمات تنظــيم األســرة بجميــع وحــدات تنظــيم األســرة بمحافظــات الجمهوريــة

 اآلتى :تقوم ب

إلحصـــاءات خـــدمات تنظـــيم األســـرة بجميـــع  ىوســـنو  ىتقـــارير ربـــع ســـنو إصـــدار  –
 المحافظات.
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ســـــتوى جميـــــع تحديـــــد المســـــتهدفات مـــــن المنتفعـــــات المطلـــــوب تحقيقهـــــا علـــــى م –
مات تنظــــيم األســـــرة دعلــــى وحـــــدات تقــــديم خـــــ اتم توزيعهـــــلتـــــى يــــالمحافظــــات وا

 بالمحافظات أثناء إعداد الخطط السنوية السكانية.

  
  ركزىالميم على المستوى ينظام المتابعة والتق:  3/5

  
فى الجزء السابق تعرفنا على نظام المتابعة والتقويم علــى مســتوى المحافظــة وفــى هــذا الجــزء   

متابعـــة وتقيـــيم األنشـــطة الســـكانية لخطـــة المحافظـــة مـــن خـــالل المســـتوى  ةوف نتعـــرف علـــى كيفيـــســـ
  المركزى (القومى).

  
  المتابعةنظام :  3/5/1
  
يالحظ أن المتابعة المركزية والتى يقوم بها المجلس القومى للسكان ألنشطة الخطة السكانية   

  -أنشطة هى: 5) تركز على 8 ملحق رقمعلى مستوى المحافظة طبقا للنموذج المرفق (
  
حيــــث يحــــدد نمــــوذج المتابعــــة البيــــان الخــــاص بالمواليــــد  :نشــــاط اإلحصــــاءات الحيويــــة )أ 

 والوفيات والزيادة الطبيعية، ومقارنة الفترة الحالية بالفترة المناظرة وحساب معدل التغيير.
  
ــــس األقليمــــى للســــكان بالمحافظــــة )ب  النمــــوذج علــــى موعــــد عقــــد  يحتــــوى :نشــــاط المجل

 ماعات المجلس األقليمى للسكان بالمحافظة وأهم التوصيات.إجت
 
جمـــالى عـــدد النـــدوات فقـــط مـــع التركيـــز علـــى أعلـــى إ: يوضـــح النمـــوذج نشـــاط األعـــالم )ج 

 الجهات تنفيذًا للنشاط وأقل الجهات تنفيذًا.
 
يركز النموذج فقط على عدد الدورات وعدد المتدربين ونوعيــة المتــدربين  :نشاط التدريب )د 

 المنفذة للنشاط التدريبى.والجهات 
 
يوضـــح النمـــوذج نشـــاط التجـــارب الرائـــدة  :نشـــاط التجـــارب الرائـــدة والبحـــوث الســـكانية )ه 

  والهدف منه والجهة المنفذة.
  
  تعليق هيئة البحث على نظام المتابعة:  3/5/2
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داريــة لنظــام المتابعــة فــى حاجــة إلــى ال، أن العمليــة ايتضــح من خالل تحليل نمــوذج المتابعــة  
نشــطة فــى الخطــة الســكانية ويعيــب نمــوذج المتابعــة ألديث وتطوير حيث ال يعكس النمــوذج حجــم اتح

  -:اآلتى
  
 هــــى مجـــــاالت أن المكونــــات الخمســــة والممثلـــــة فــــى أ، ب، ج،د، ه، (الســــابق ذكرهـــــا (

نشــطة داخــل هــذه المجــاالت ... علــى ســبيل المثــال يــذكر تكمــن األحيــث وليست أنشطة 
عـــالم داخـــل كـــل مجـــال يـــذكر مجموعـــة األنشـــطة التدريبيـــة جـــال االأو ممجـــال التـــدريب 

 ومجموعة األنشطة األعالمية ... الخ.
 
 حصاءات الحيوية فى النمــوذج ال توضــح هــل هــو مطلــوب التعــرف علــى إلا أن مؤشرات

م مطلــوب التعــرف علــى معــدالت أعــدد الوفيــات عــدد الزيــادة الطبيعيــة،  –عــدد المواليــد 
 ومين.هة الطبيعية ألن هناك فرق بين المفالمواليد والوفيات والزياد

  
 جتماعيـــة وجـــودة إلقتصـــادية واإلال يعكـــس النمـــوذج أى نـــوع مـــن المتابعـــة فـــى النـــواحى ا

 خدمات تنظيم األسرة.
  
  نشاط المجلس األقليمى للسكان بالمحافظة ومن خالل استقراء النموذج يتم متابعة تاريخ

جتمـــاع تحتـــوى علـــى إللبـــًا تكـــون أجنـــدة اجتمـــاع وأهـــم التوصـــيات فقـــط، بـــالرغم أن غاإلا
نشــطة الخطــة الســكانية أموضوعات كثيرة على سبيل المثــال ولــيس الحصــر ... مناقشــة 

المشــاكل والصــعوبات التــى  -مناقشة مدى تنفيذ مستهدفات أنشــطة الخطــة  –للمحافظة 
 تحول دون تنفيذ أنشطة الخطة مثل المشاكل المالية واإلدارية والفنية ... الخ.

  
 عـــالم الـــواردة فـــى النمـــوذج قاصـــرة فمـــثًال فـــى التـــدريب لـــم يوضـــح إلأنشـــطة التـــدريب وا

 النموذج متى يتم وهل يتم طبقا لما هو مخطط له؟ وأين يتم تنفيذ البرنامج التدريبى؟.
  
  النمــوذج ال يعكــس بدقــة مــا هــو المطلــوب مــن متابعــة نشــاط التجــارب الرائــدة والبحــوث

  السكانية.
  
ظام المتابعة أنشطة الخطة ويحدد بدقــة إذا كــان النشــاط تــم أو لــم يــتم أو تــم البد أن يعكس ن  

  جزئيًا والتعرف على أسباب ذلك.
  
  يميتقلنظام ا:  3/5/3
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 يم علــى المســـتوى المركــزى لخطــط المحافظـــات ال يــتم مثـــل يــيالحــظ أيضــا أن نظـــام التق
قيــيم بــالمجلس القــومى الت إدارةوتطــوير  ديثنظــام المتابعــة بدقــة كبيــرة، ولــذا يســتلزم تحــ

 للسكان ألن عمليات التقييم تحتاج إلى مهارة كبيرة لدى القائمين بها.
 
 يم أن الخطــــط االســــتراتيجية الخمســــية أو التنفيذيــــة الســــنوية علــــى يــــال يوضــــح نظــــام التق

 أم ال. مستوى المحافظة قد حققت أهدافها
  
 األنشـــطة  مـــن مجموعـــةه أنــ) 9ملحـــق رقـــم المرفـــق ( طبقـــا للنمــوذجيم يـــنظـــام التق يحتــوى

    نجاز ويتلخص فى :إلا األوزان النسبية لكل نشاط ونسبو 
  درجة 20  الوزن النسبى...       األحصاءات الحيوية  –
  درجة 20  الوزن النسبى...       يمى للسكانلقإلالمجلس ا –
  درجة 15  الوزن النسبى...       عالميةإلاألنشطة ا –
  ةدرج 15  الوزن النسبى...       األنشطة التدريبية –
  درجات 10  الوزن النسبى...   بامظهر العام للتقريرهتمام إلالدقة وا –
  درجات 10  الوزن النسبى...     نجاز فى الموعد المحددإلورود ا –
 درجات 10  الوزن النسبى...   البحوث السكانية والتجارب الرائدة –

  درجة 100  إجمالى نسبة اإلنجاز          
  
  
  التقويم يق هيئة البحث على نظاملتع:  3/5/5
  
 ســـتراتيجية خمســـية أو تنفيذيـــة تم تقيـــيم أهـــداف الخطـــة ســـواء كانـــت إمـــن األفضـــل أن تـــ

 سنوية فى مجال السكان.
 
  فى حالة نجاح تحقيق أهداف الخطة فال بد أن يعكس نظام التقييم على النجاحات التى

 تمت.
  
 ل فــــى حالــــة فشــــل تحقيــــق األهــــداف أو بعضــــها فالبــــد للنظــــام أن يتعــــرف علــــى المشــــاك

       .هداف المرجوةألوالصعوبات التى حالت دون تحقيق ا
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 االدارية فى العملية  عـدم تنسيقد ـث أنه يوجـترى هيئة البح ام:ـع 

يم ... وال تــتم المنظومــة بتنــاغم يــبــالتخطيط والمتابعــة والتق الخاصــة
تقيــيم علــى وحــدات التخطــيط والمتابعــة والو تسلســل واضــح أى أن أ

  .لى تنمية مهارات القائمين عليهاج إمستوى المحافظة تحتا
 

  
  
يجابيـــات والســـلبيات الخاصـــة بمنظومـــة العمـــل الســـكانى علـــى مســـتوى ألا:  3/6

  المحافظة
    

  األيجابيات:  3/6/1
  
 إلــى فــى مجــال الســكان علــى مســتوى المحافظــة يجىأثمــرت عمليــات التخطــيط االســترات 

 لسكانية.وجود فريق عمل يمثل كافة الجهات المعنية بالقضايا ا
 

 ج البرامج التدريبية المتعددة سواء فــى مجــال التخطــيط وديناميكيــات الســكان ئاتكان من ن
وغيرها على مســتوى المحافظــات األثــر الواضــح فــى بنــاء القــدرات البشــرية لــدى العــاملين 

 بفروع المجلس القومى للسكان وممثلى الجهات المعنية.
  

 ســتراتيجيات إلعــداد اإء لفكــر القــائمين علــى ثــراإ إلــى ســتراتيجىإلحــل التخطــيط اامر  أدت
 الخطط التنفيذية السنوية.و  السكانية

  
 ســـــتراتيجى علـــــى مســـــتوى إلطـــــار منهجـــــى واضـــــح لكافـــــة عمليـــــات التخطـــــيط اإعـــــداد إ

 ستراتيجية.إلعداد الخطط اإالمحافظات يمثل أحد النجاحات وخاصة للقائمين على 
  

 هــداف طويلــة المــدى مطلــوب تحقيقهــا الســتراتيجى علــى مجموعــة مــن اإليعتمــد الفكــر ا
ووضـــع أولويـــات لهـــا جتماعيـــة المســـتهدفة بـــدًال مـــن تحليـــل المشـــكالت إللكافـــة الفئـــات ا
ستراتيجى يسعى لتحقيــق األهــداف بــالرغم مــن كــم إلالفكر اأن ختزالها. أى إوالعمل على 

 المشكالت التى يمكن أن تواجهة.
  

  ّمــن  ةز فــر ل قراءة جيدة لواقع البيئــة ومــا تمع منلعاملين به استراتيجى إلالتخطيط ا نْ يمك
 لتغلب عليها.يمكن ا ستثمارها وتحدياتإفرص يمكن 
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 ســتراتيجى للعــاملين بــه قــدرة علــى قــراءة وتحليــل كافــة البيانــات إلتمنح منهجية التخطــيط ا
 والمؤشرات السكانية.

  
 دائل لـــدى ســـتراتيجى مجموعـــة مـــن الخيـــارات أو الســـيناريوهات أو البـــإليتضـــمن المـــنهج ا

ختيــــار األفضـــــل واألنســــب طبقـــــا للظــــروف السياســـــية إعــــداد وعلـــــيهم إلالقــــائمين علـــــى ا
 عراف والتقاليد السائدة لدى كل محافظة.ألقتصادية وفى ظل اإلجتماعية واإلوا

  
 مج ابــر حــزم ســتراتيجى علــى التقنيــات الحديثــة مثــل إليعتمد منهج التخطيط اSpectrum 

 اآللى.والذى يستخدم من خالل الحاسب 
  

 ســتراتيجية الســكانية إلاشــتراك القيــادات السياســية والتنفيذيــة والشــعبية فــى مناقشــة الخطــة ا
بالمحافظـــات يمثـــل ميـــزة وســـبق لـــم للسســـكان قليميـــة إلجتماعـــات المجـــالس اإمـــن خـــالل 

         .يحدث من قبل
 

 ترى هيئة البحث أن التخطيط االستراتسجى يوفر رؤيا لفترة أطول :ةعـام 

ى إلــى تحســين األداء علــى مســتوى المحافظــة ... ويطــور ... ويؤد 
رارية رغــم قلــة المــوارد ... وســرعة مالخبرات الجماعية ويضمن االست

فـــى مواجهـــة المشـــكالت والمعوقـــات التـــى تواجـــه البرنـــامج الســـكانى 
  وذلك فى حالة التطبيق السليم.

 
  
  
  السلبيات:  3/6/2
  
 يســاعد فقــط القــائمين علــى التــدريب علــى  عــدادهذى تــم إســتراتيجى الــإلدليــل التخطــيط ا

 عداد دليل للقائمين على التنفيذ (المتدربين).إستخدامه ... ولذا مطلوب إكيفية 
 

  قـــائمين علـــى التنفيـــذ للســـتراتيجى إلجـــراء البـــرامج المنشـــطة لمنهجيـــة التخطـــيط اإال يـــتم
ات ذات حـــالل فـــى الســـنوات الســـابقة كبيـــرة بســـبب خـــروج الخبـــر إلبـــالرغم مـــن أن نســـبة ا

 القدرات الحالية للمنفذين ليست على مستوى السابقين. أن الكفاءة العالية للمعاش. أى
  

 ستراتيجى على مستوى المحافظات تعتمد علــى المعونــات الخارجيــة إلالتخطيط ا عمليات
 (مثل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية) وهو حاليًا فى خطر لعدم توفر التمويل الالزم.
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 علــم اإلدارة (ستراتيجى يعتمد فى تطبيقه على مهارات فنيــة عاليــة فــى إلخطيط امنهج الت
وهو ال يتوفر حاليًا فى كثير مــن ) استخدام الحاسب اآللى -علم ديناميكيات السكان  -

 المحافظات.
  

 يم علــى مســتوى المحافظــة فــى حاجــة إلــى يــمثلــة فــى المتابعــة والتقتالعمليــة االداريــة والم
 تحديث وتطوير.

  
  10وجـــد قياســـات واضـــحة فـــى الخـــدمات الصـــحية مثـــل العـــدد األمثـــل لألطبـــاء لكـــل تال 

رة وال يمكـــــن تطبيــــق القياســـــات العالميـــــة ّســـــألآالف نســــمه أو نظيـــــره فـــــى الممرضــــات وا
 .ختالفها من دولة إلى أخرىإل

  
  ال يوجــد تنســيق واضــح ومحــدد لــدى الجهــات المعنيــة فــى تنفيــذ األنشــطة الســكانية ويــتم

         عداد الخطط او مناقشات المجلس األقليمى للسكان.إنهم فقط أثناء الجمع بي
 

 السكانىللدولة تضمين المكون  جتماعية إلقتصادية اإلتفتقد الخطة ا :ةعام 

تــرى ولــذا  و تقلــيص الــدعم األجنبــى الخــارجىأنســحاب إوخاصــة بعــد 
 و قتصـــاديةإلن تضـــمين المكـــون الســـكانى للخطـــة اأهيئـــة البحـــث 

  .للدولة اإلجتماعية
 

  
  

  )األقسامالرؤية المستقبلية لتفعيل المنظومة (األمتداد لمستوى المراكز و :  3/7
  
  تعد المشكلة السكانية من أهم القضايا التــى تواجــه المجتمــع وهــى تحتــاج إلــى تكامــل األفكــار

وال يخلـــو اى حـــديث للقيـــادة السياســـية إال ويتنـــاول فيهـــا خطـــورة القضـــية  ،والـــرؤى والمواجهـــة
ســكانية ويجــب التصــدى لهــا بالحســم مــع وضــعها فــى أولويــات العمــل ســواء علــى المســتوى ال

 .القومى أو المحلى من خالل كافة القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية
 
 للمشــكلة الســكانية وهــو الخــاص بــالنمو الســكانى ومــا يتطلبــه مــن مواجهــة حيــث  فالبعــد األول

األمــر الــذى ألــف مولــود ســنويًا  ثــر مــن مليــون وتســعمائةفــى إعــداد المواليــد أكيمثــل الزيــادة 
لبحــث الــدائم فــى اات تنظــيم األســرة و ـتــدعيم النشــاط الصــحى وتحــديث جــودة خدمــ يتطلب إلى

إمكانية استمرار تقديم الخدمة المتميزة إلى جميع القرى والنجــوع مــن خــالل الوحــدات المتنقلــة 
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لســكانى ومايلقــاه مــن فكــر اســتخدام الظهيــر والخــاص بإعــادة توزيــع ا البعــد الثــانىوٕاذا كــان 
الصــحراوى ومنشــأ المــدن الجديــدة إال أن النــاتج يحتــاج إلــى كثيــر مــن الجهــد حتــى يســتطيع 

الخاص  البعد الثالثالمواطن العادى أن يحس بها فإن اآلثر بهذا البعد مازال بعيدًا أما عن 
دخل والعمــل المســتمر الحــداث بإنخفاض الخصائص الســكانية فهــو أكثــر االبعــاد احتياجــًا للتــ

واهمها انضباط السلوك  مالتطور والذى سينعكس بإذن اهللا على سلوكيات السكان وموروثاته
 السكانى حيث تمثل األمية والبطالة حائال كبيرًا نحو التقدم واالذدهار.

  
  أحـــد أهـــم مبـــادئ السياســـة الســـكانية فـــى مصـــر يؤكـــد علـــى أن تكـــون المحليـــات هـــى القاعـــدة

 .سية فى تخطيط وتنفيذ البرامج السكانيةاألسا
  
 عم االتجاه العام فى الدولة نحو التخطيط الالمركزى.د 

  
 هميــة مشــاركة المركــز اإلداري/القســم فــى التخطــيط فضــال عــن دوره فــى تنفيــذ الخطــة، ألن أ

  المخطط على مستوى المركز اإلداري/القسم يملك القدرة والبصيرة فيما يلى :
  

 مركــز اإلداري/القســم أن يتحملــه مــن عــبء مســتقبلي، وبالتــالى القــدرة تقــدير مــا يمكــن لل
 على اختيار األهداف المستقبلية فى إطار من الواقعية بجانب الطموح.

  اإلمكانــات والظــروف البيئيــة المتاحــة والمتوقعــة يمكــن أن تختلــف مــن مركــز إداري/قســم
كمــا أنــه فــى ظــل ألخــر علــى مســتوى الجمهوريــة وكــذلك علــى مســتوى نفــس المحافظــة، 

المركــز على مســتوى  Sustainabilityمحدودية الموارد والرغبة فى استمرارية البرنامج 
إليجـــاد هـــذا المســـتوى  نفإنـــه يجـــب االهتمـــام بـــالتخطيط االســـتراتيجى عـــ اإلداري/القســـم

 الحلول فى حالة قصور التمويل ومحدوديته.

 ظيم األسرة والصــحة اإلنجابيــة تأكيد تضافر جميع الجهات العاملة فى مجال السكان وتن
والتنسيق بين أنشطتها على جميع المستويات جغرافيا، سواء على مســتوى الجمهوريــة أو 

  المحافظة وصوال إلى المركز اإلداري/القسم.
 
 :ويساعد على تلك الرؤية األعتبارات التالية   

 توفر البيانات والمؤشرات السكانية . 

 يلهم بالتدريب الفعالثقوجود عماله متخصصه ومؤهلة يمكن ت . 

  أنتشار مراكز المعلومات على مســتوى المــدن والمراكــز يســاعد كثيــرًا علــى ســد الفجــوة
 .بين ما هو متردى فى األوضاع الحالية وتحسينها فى المستقبل
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  وقـــد اســــتفادت هيئــــة البحــــث تمامــــًا مــــن المناقشــــات المتعمقــــة التــــى تمــــت مــــع مجموعــــة مــــن
 علــــى المســــتوى المركــــزى أو مســــتوى المحافظــــة أو مســــتوى المــــدناء و القيــــادات التنفيذيــــة ســــ
حيث أن نسبة كبيرة من هــذه القيــادات تحبــذ  للتعامل مع هذا المستوى والمراكز تشجيعًا كبيراً 

األسراع فى أعداد استراتيجيات وخطــط ســكانية تنفيذيــة لمســتوى المــدن والمراكــز اإلداريــة فــى 
 المحافظات.

 
 وصـــى المعنيـــين بالقضـــية فـــى ســـرعة إعـــداد أطـــار منهجـــى مبســـط ولـــذا تـــرى هيئـــة البحـــث وت

دارى المتمثــل فـــى إليتناســب مــع طبيعــة المســتوى اللخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة الســكانية 
  رفع كفاءة المعنيين فى هذه المناطق.من خالل التدريب لاإلدارية المدن والمراكز 
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 الفصل الرابع
 التخطيط االستراتيجى منظومة استكمال 

 لمستوى المرآز اإلدارى/القسم
  

  مقدمة: 4/1
  

دور هــام فــى نجــاح البرنــامج القــومى للســكان فــى مصــر علــى  لقد كان للتخطيط االستراتيجى
مســـتوى المحافظـــات. إال أن الرؤيـــة المســـتقبلية للعمـــل الســـكانى فـــى مصـــر تؤكـــد أن تكامـــل الخطـــط 

دارى/القســـم هـــو الضـــمان إلالقـــومى والمحافظـــات والمركـــز اعلـــى المســـتويات الـــثالث :  راتيجيةســـتاإل
السياســة الســكانية فــى مصــر وهــو أن تكــون المحليــات  لمواجهة المشكلة السكانية وتحقيــق أهــم مبــادئ

 ســتمرارية البرنــامج القــومىإهــى القاعــدة األساســية فــى إدارة وتخطــيط البرنــامج الســكانى، بمــا يحقــق 
  ونموه.

  
البحــث المعطيــات المتمثلــة فــى مصــدرين أساســيين للتوصــل إلــى إعــداد إطــار  مر فريــقثســتإ

ســتخدامه فــى إعــداد إم لكــى يــتم علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســ ســتراتيجيةعــام لعناصــر الخطــة اإل
موزعــــه علــــى المحافظــــات  مركــــز إدارى/قســــم 240عــــن هــــذا المســــتوى لحــــوالى  ســــتراتيجيةاإلالخطــــة 
  رية والريفية بالوجه البحرى والقبلى، وهذين المصدرين هما :الحض

  
  نتائج المقابالت المتعمقة مع مسئولى التخطيط على جميع المستويات، : المصدر األول

  
 المستوى القومى  
 

 .مقرر المجلس القومى للسكان 

 .رئيس قطاع السكان وتنظيم األسرة بوزارة الصحة والسكان 

 ة لتنظيم األسرة.العام رئيس مجلس إدارة الجمعية 

 للجمعيات األهلية. تحاد العامإلرئيس ا 
  
 وهى القاهرة والشرقية) –(المحافظات المختارة فى الدراسة  المستوى المحلى  
 

  ات الجهات المعنية بالقضية السكانية (الصحة، التعليم، القوى العاملة، يمديرو مدير
 .... الخ)

 ةمديرو تنظيم األسرة على مستوى المحافظ. 

 مديرو فروع المجلس القومى لسكان بالمحافظات. 
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 .مديرو مراكز المعلومات بالمحافظات 
  
 المختارة فى الدراسة) وهى:  األقسام(المراكز/ المستوى المحلى  
 

  المختارة. األقساممديرو اإلدارات الصحية بالمراكز و 

  المختارة األقساممديرو تنظيم األسرة بالمراكز و. 

  المختارة األقسامبالمراكز و  تنظيم األسرةمديرو. 

  اإلحصاءمديرو. 
  
حصيلة األوراق المتعددة عن التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى اإلدارة الصــحية،  : لثانىالمصدر ا

بــوزارة  ونتــائج حلقــات العمــل التــى أجريــت فــى عــدة محافظــات بواســطة قطــاع الســكان وتنظــيم األســرة
مـــن أجـــل التحضـــير لعمـــل خطـــة  2001و 2000ى الصـــحة والســـكان ومشـــروع الســـكان الرابـــع عـــام

لعـــدم إقـــرار هـــذا المـــنهج  2001علـــى مســـتوى اإلدارة الصـــحية، والتـــى توقفـــت منـــذ عـــام  إســـتراتيجية
  ).MOHB, 2000بواسطة متخذى القرار بوزارة الصحة والسكان (

  
ســتثمار المصــدرين بعاليــه مــن قبــل فريــق البحــث إعــداد الخطــوط العريضــة لوضــع إنــتج عــن 

علــــى مســــتوى المركــــز اإلدارى/القســــم فــــى مجــــال الســــكان  ســــتراتيجيةعــــام لعناصــــر الخطــــة اإل إطــــار
األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة داخـــل المركـــز اإلدارى/القســـم ويحقـــق  والصـــحة اإلنجابيـــة تضـــمن اإلســـتخدام

جـــل تحقيـــق األهـــداف الخاصـــة أالتعـــاون بـــين القطاعـــات المختلفـــة داخـــل وخـــارج وزارة الصـــحة مـــن 
. ولقد تم عرض هذا اإلطار بعد إعداده على مسئولى التخطيط على المستويات تراتيجيةسبالخطة اإل

الــثالث المــذكوره بعاليــه ألخــذ المالحظــات وٕاجــراء التعــديالت الالزمــة، ليكــون فــى الصــوره المعروضــة 
  بهذه الدراسة.

  
  فريق التخطيط االستراتيجى على مستوى المركز اإلدراى/القسم: 4/2

  
ستراتيجى على مستوى المركز إلى المصدرين بعاليه أن يشكل فريق التخطيط ايقترح بناء عل

  اإلدارى/القسم من السادة:
  
 من المحافظة   
 

  مـــديرات بعـــض الجهـــات المعنيـــة بالقضـــية الســـكانية ويقتصـــر علـــى مـــديرى مـــديرو
 .مديرية الصحة والتربية والتعليم

 .مديرو تنظيم األسرة 
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 .مسئول مركز المعلومات 

 عالم.مسئول اإل  
  
 من المركز اإلدارى/القسم   
 

 .مدير اإلدارة الصحية 

 .مسئول اإلعالم 

 .رئيس المركز اإلدارى/المدينة 

 .رئيس المجلس القومى الشعبى المحلى 

 .مدير اإلدارة التعليمية 

 .مدير إدارة األوقاف 

 .مدير مركز اإلعالم على مستوى المركز/القسم  
  

عضـــاء اإلدارة العامـــة للخطـــط الســـكانية بـــالمجلس أ لهـــذا الفريـــق أحـــد فنيـــةويقـــدم المشـــورة ال
  القومى للسكان على أن يدار هذا الفريق بواسطة رئيس المركز اإلدارى.

  
  التعريف باإلطار وأهدافه: 4/3

  
يهـــدف هـــذا اإلطـــار إلـــى تـــوفير أداة عمليـــة تفيـــد فريـــق التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى مســـتوى 

ســـرة والصـــحة ألركز/القســـم فـــى مجـــال الســـكان وتنظـــيم االمركـــز اإلدارى/القســـم عنـــد إعـــداد خطـــة الم
اإلنجابيـــة، وكـــى يتحقـــق هـــذا الهـــدف فـــإن اإلطـــار ســـوف يركـــز علـــى كيفيـــة إعـــداد كـــل عنصـــر مـــن 

ســتراتيجة، فيتنــاول العنصــر بــالتعريف والتحليــل وكيفيــة إعــداده. وال يفوتنــا هنــا إلعناصر بنــاء الخطــة ا
علـــى مســـتوى المركـــز  إســـتراتيجيةنوعهـــا لوضـــع خطـــة  ان نؤكـــد ان هـــذه المحاولـــة تعتبـــر األولـــى مـــن

اإلدارى/القســم. حيــث أن المحــاوالت الســابقة مــن قبــل وزارة الصــحة والســكان ومشــروع الســكان الرابــع 
وضـــع الخطـــة علـــى مســـتوى اإلدارة الصـــحية فقـــط وبالتـــالى  ســـتهدفكانـــت ت 2001و  2000عـــامى 
جابيـــة فـــى حـــدود التقســـيم اإلدارى للوحـــدات هـــداف تـــرتبط أساســـا بتقـــديم خـــدمات الصـــحة اإلنأتحقيـــق 

نــه يركــز علــى هــدف أ، كمــا األقســامالصــحية والــذى ال يتطــابق مــع التقســيم اإلدارى للمراكــز اإلدارية/
تاحـــة والجـــودة لكافـــة إلنجابيـــة تتســـم بـــالتنوع واإلم خـــدمات تنظـــيم األســـرة والصـــحة ايأساســـى وهـــو تقـــد

حــدث وأأمــن وســائل تنظــيم األســرة طبقــا أاخل هذا التنوع جتماعية، وتوفر دإلقتصادية واإلالمستويات ا
  حتياجات المستفيدات.إ ختالف نوعيات و إل
  على مستوى المركز اإلدارى/القسم ستراتيجيةفترة الخطة اإل: 4/4
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كـــز ر إلرتبـــاط الوثيـــق بـــين الخطـــة االســـتراتيجة علـــى مســـتوى كـــل مـــن المحافظـــة والملنظـــرًا 

طــة علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم (كمــا يتضــح فــى هــذا اإلدارى/القســم، حيــث أن عناصــر الخ
علــى مســتوى جميــع  ســتراتيجيةالفصــل) تعتمــد فــى بنائهــا علــى خطــة المحافظــة، كمــا ان الخطــط اإل

علــى مســتوى المحافظــة،  ســتراتيجيةبالمحافظــة تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف الخطــة اإل األقســامالمراكز/
ســيكون مســاويًا لنظيــره علــى مســتوى المحافظــة وهــو خمــس  األقســامفإن المدى الزمنى لخطــة المراكز/

  سنوات.
  

  على مستوى المركز اإلدارى/القسم ستراتيجيةصر الخطة اإلااإلطار العام لعن: 4/5
  
  Goals ةاألهداف العام:  4/5/1
  

تبــاع الخطــة، ويحــدد إالهــدف العــام (أو األهــداف العامــة) عبــارة عــن العائــد المتوقــع تحقيقــه ب
  لتى يمكن حلها من خالل هذه الخطة والمطلوب تحقيقه، وهو هدف بعيد المدى.المشكلة ا
  

ن يســاهم فــى أالهــدف العــام (أو األهــداف العامــة) علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم يجــب 
ا يكــون الهــدف الوســيط (أو ـافظة، بــل غالبــًا مـــعلــى مســتوى المحــ ههــداف العامــة والوســيطألتحقيــق ا

مســتوى المحافظــة هــو نفســه (هــى نفســها) الهــدف العــام (األهــداف العامــة)  األهــداف الوســيطة) علــى
  على مستوى المركز اإلدارى/القسم.

  
 مواصفات الهدف العام  أ)
  

العــام يجــب أن يتصــف بالوضــوح ومثــال ذلــك فــإن الهــدف العــام للمحافظــة قــد يكــون  الهــدف
ن يتحقــق مــن خــالل أة يمكــن "خفض معدل النمو الســكانى" وهــذا الهــدف العــام علــى مســتوى المحافظــ

  هداف الوسيطة التالية:ألا
  
 .خفض معدالت اإلنجاب المختلفة 

 .تحسين الخصائص السكانية 

 رتقاء بخدمات الصحة اإلنجابية.إلا  
  
  

  فأن األهداف العامة للمركز اإلدارى/القسم قد تتمثل فيما يلى: 
  
 .خفض معدل المواليد 
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 رتقاء بخدمات الصحة اإلنجابية.إلا  
  

 خطوات بناء الهدف العام ب) 
  

عـــادة مـــا يقـــوم فريـــق التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى مســـتوى المركـــز اإلدارى/القســـم والســـابق 
عضــاء هــذا الفريــق بالتوصــل إلــى ألللمشكة، ويتم من خالل المناقشة  بوصف رؤيته 4/2عرضه فى 

 ســــتراتيجية) الــــذى (التــــى) يتفــــق مــــع اهــــداف الخطــــة اإلةصــــياغه الهــــدف العــــام (أو األهــــداف العامــــ
   للمحافظة التى يقع بها المركز اإلدارى/القسم.

  
  Objectives وسيطةاألهداف ال:  4/5/2
  

 التعريف باألهداف الوسيطة أ) 
  

هــداف الوســيطة) عبــارة عــن تجزئــة للهــدف العــام، ويــتم تحقيقــه فــى فتــرة ألالوســيط (االهــدف 
  زمنية معينة ويساعد فى تحقيق الهدف العام.

  
 األهداف الوسيطة مواصفات ب) 

  
 تكون محدده عند صياغتها. 

 تتناسب مع أهداف خطة المحافظة. 

 نشــطة التــى تحقــق أحــد هــذه األهــداف الوســيطة ألمســتقلة عــن بعضــها الــبعض، أى أن ا
  .التحقق األهداف الوسيطة األخرى

  
 األهداف الوسيطةخطوات بناء  ) ج
  

تجاهــات التفصــيلية لتحقيــق إلا يشــتق مــن الهــدف العــام وعــادة مــا يعبــر عــنالهــدف الوســيط 
كثر وهى تساعد فى النهايــة فــى تحقيــق الهــدف أالهدف العام، واألهداف الوسيطة قد تكون هدفين أو 

  .العام
  
  
  
  
  

 أمثلة لألهداف الوسيطة على مستوى المركز اإلدارى/القسم د) 
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ى/القســم فــى علــى مســتوى المركــز اإلدار  ســتراتيجيةفى حديثنا عن األهداف العامة للخطــة اإل
  دارى/القسم، وهما:إلقتراح هدفين عامين على مستوى المركز اإبعاليه، تم  4/5/1

  
 نجاب المختلفةإلخفض معدالت ا. 
  

  هذا الهدف العام على مستوى المركز اإلدارى/القسم يمكن ان تجزء إلى:
 .رفع معدل ممارسة تنظيم األسرة 

 رفع نسبة التغطية لخدمات تنظيم األسرة 

 فـــى خفـــض الحــــاجات غيـــر الملبـــاه علـــى مستــــوى المحــــافظة  المســـاهمةUnmet-

needs. 
 
 االرتقاء بخدمات الصحة اإلنجابية. 
  

  جزء إلى:ين أهذا الهدف العام على مستوى المركز اإلدارى/القسم يمكن 
 توفير مقدمى الخدمة المدربين. 

 .توفير أجهزة وأدوات مناسبة لالستخدام 

  الزواج. راغبىالصحية لخدمات التوفير 
  
  تحليل الموقف السكانى:  4/5/3
  

 التعريف أ) 
  

  .وضاع المركز اإلدارى/القسم من جميع جوانبهأستقراء إيختص تحليل الموقف ب
  

سترجاعية لتطور األحــداث والمتغيــرات والظــواهر فــى إلوتحليل الموقف ال يهتم فقط بالنظرة ا
نظرة التحليليــة الواقعيــة والتــى يجــب أن يراعــى تجاهاتهــا الســابقة، بــل يهــتم أيضــا بــالإالماضــى لمعرفــة 

لتقــدير للظــواهر الســكانية، كمــا يهــتم أيضــا بتقــدير تلــك أتســاق بــين المؤشــرات ودقتهــا وكفــاءة إلفيهــا ا
الظــواهر فــى المســتقبل تحــت فــروض محــددة حســب ظــروف كــل محافظــة وبحيــث تكــون مبنيــة علــى 

  محل الدراسة. فى المتغيرات األساسية للظاهرة تجاه التغيرإأساس 
  

 أهمية تحليل الموقف السكانى ب) 
  
  4/5يساعد فى تحديد األهداف الوسيطة كميا، كما يتضح فى. 

 ستراتيجيات.إليساعد فى بناء ا 

 والفرص والتحديات يساعد فى تحديد نقاط القوة والضعف. 
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 .خطوة أساسية فى عملية المتابعة والتقييم 

 .يساعد فى معرفة الموارد المتاحة لدى المركز اإلدارى/القسم 
  

 مكونات الموقف السكانى ج) 
  
 .تحليل الوضع السكانى الحالى 

 .التقدير المستقبلى للسكان 

  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (تحليلSWOC(.  
  

 خطوات إجراء تحليل الموقف السكانى د) 
  
 السكانى الحالى. خطوات إجراء تحليل الوضع 
  

ســـتراتيجى علـــى مســـتوى المركـــز اإلدارى/القســـم لتوصـــيف الوضـــع إليجتمـــع فريـــق التخطـــيط ا
  الحالى من خالل تحديد المؤشرات الخاصة لكل من:

 .المؤشرات الديموجرافية 

 .مؤشرات تنظيم األسرة 

 .المؤشرات الصحية 

 .مؤشرات الصحة اإلنجابية 

 .المؤشرات التعليمية 

 تصادية واالجتماعية.المؤشرات االق 

 .المؤشرات البيئية 
  

ســتراتيجى علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم عنــد تحليــل الموقــف إلوعلــى فريــق التخطــيط ا
إبـــراز اإلمكانـــات المختلفـــة المتـــوفرة بـــالمركز اإلدارى/القســـم مـــن أبنيـــة ومـــوارد بشـــرية وماليـــة وأجهـــزة 

  ومعدات وعيادات وفرق متنقلة.
  

الديموجرافيــة التــى يــتم جمعهــا عنــد هــذا المســتوى [معــدل المواليــد الخــام، مثلــة المؤشــرات أمن 
مثلــة أمعــدل الوفيــات الخــام، معــدل الزيــادة الطبيعيــة، نســبة ســكان الحضــر، ... الــخ]، كمــا أنــه مــن 

مؤشرات تنظيم األسرة [نسبة مساهمة كل وسيلة من وسائل تنظــيم األســرة، ومعــدل الحمايــة ... الــخ]، 
حة اإلنجابيــة [نســبة تغطيــة الحوامــل الجــدد، متوســط تــردد الحوامــل، نســبة تغطيــة ومــن مؤشــرات الصــ

ومن أمثلة المؤشرات الصحية األطفال حديثى الوالدة، متوسط تغطية األطفال أقل من عام، ... الخ] 
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 10.000نسمة، عدد اّالسرة لكل  10.000نسمة، عدد الممرضات لكل  10.000[عدد األطباء لكل 
  وهكذا بالنسبة لبقية المؤشرات خ].نسمة، ... ال

  
 التقدير المستقبلى للسكان 
  

القواعد األساسية للتقدير المستقبلى لعــدد ســكان المركــز اإلدارى/القســم، كمــا هــو موضــح فــى 
النقــــاط التاليــــة تتســــم بالبســــاطة والوضــــوح وبمــــا يتناســــب مــــع اإلمكانيــــات البشــــرية والماديــــة للمركــــز 

  :اإلدارى/القسم 
 ســتراتيجيةى التقدير المستقبلى لسكان المحافظة والمــوارد فــى خطتهــا اإلاالعتماد عل 

لســـكان ل ســـتراتيجية، والـــذى تـــم حســـابه عنـــد إعـــداد الخطـــة اإل2012، 2007للفتـــرة 
 على مستوى المحافظة.

  يمكـــــن الحصـــــول علـــــى التوزيـــــع النســـــبى  2006فـــــى ضـــــوء نتـــــائج تعـــــداد الســـــكان
جمالى تعداد سكان إكل مركز/قسم على  ، وذلك بقسمة تعداد سكاناألقسامللمراكز/

 المحافظة.

 /يـــــــتم تقـــــــدير ســـــــكان  األقســـــــامتحـــــــت فـــــــرض ثبـــــــات هـــــــذا التوزيـــــــع النســـــــبى للمراكز
 .2012، 2007لعام  األقسامالمراكز/

 /داخــل المحافظــة يحقــق فــرص الخصــوبة التــى  األقســامثبات التوزيــع النســبى للمراكز
 2012إلــى  2007صــة للفتــرة مــن للمحافظة وخا ستراتيجيةإعتمدت عليه الخطة اإل

 وبما يحقق اهداف السياسة القومية فى المدى البعيد.
  

ومــن الواضــح لهــذا الســرد بعاليــة أن البيانــات المطلوبــة لهــذا التقــدير المســتقبلى للســكان فــى 
، وتقــــدير ســــكان 2006بتعــــداد  األقســــامال تتعــــدى تــــوافر عــــدد الســــكان فــــى المراكز/ األقســــامالمراكز/

  للمحافظة. ستراتيجيةوهو متوفر فى الخطة اإل 2012و  2007ام المحافظة ع
  
 تحليل  تتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديا)SWOC.( 
  

دوات التحليليــة التــى يعتمــد عليهــا فريــق التخطــيط االســتراتيجى ألحــد اأ SWOCيعــد مــنهج 
يـــة اســـتخدام نقـــاط القـــوة علـــى مســـتوى المركـــز اإلدارى/المحافظـــة عنـــد تحليـــل الموقـــف الســـكانى. وكيف

عــن نطــاق  الخارجيــة بكفــاءة، والتعامــل مــع نقــاط الضــعف لحلهــا. أمــا علــى مســتوى المنــاخ أو البيئــة
االســتفادة منهــا، و  دارى/القسم فيمكن لفريق التخطيط االستراتيجى تحديد الفرص الســتغاللهاإلالمركز ا

  والمعوقات لمواجتها.
  SWOCمكونات تحليل    
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  +  -  
 W: Weaknessنقاط ضعف        S: Strengthقاط قوة   ن  داخلى

    C: Challengesالتحديات     O: Opportunitiesفرص   خارجى
  

  يمكن االستفادة منه فيما يلى :  SWOCوتحليل  
  

 .المساعدة فى صياغة وتحديد األهداف الفرعية سواء كانت كمية أو وصفية 

 المختـــارة والـــذى يســـتثمر نقـــاط القـــوة والفـــرص  ســـتراتيجيةأختيـــار البـــديل المناســـب لإل
 المتاحة ويتجنب نقاط الضعف والتحديات بقدر اإلمكان.

  يشـــجع علـــى العمـــل الجمـــاعى والتكامـــل بـــين المؤسســـات الممثلـــة للقـــوى والضـــعف
 والفرص والتحديات.

  
خــرى خاصــة ألويمكــن إجــراء هــذا التحليــل علــى خطــوتين اولهمــا خاصــة بالتحليــل الــداخلى وا

  يل البيئة الخارجية كما يلى:بتحل
  
 التحليل الداخلى 
  

يشــتمل علــى تحليــل نقــاط القــوة والضــعف داخــل المركــز اإلدارى/القســم، ويعتمــد أساســًا علــى 
وثانيهمــا  )،؟االجابة على سؤالين، اولهما: (ما هى اإلمكانيات القوية التى لدى المركز اإلدارى/القســم

. ومـــن خـــالل تـــوافر البيانـــات والمعلومـــات وبإســـلوب لـــوب؟)(لمـــاذا ال تـــؤدى األنشـــطة بالمســـتوى المط
عصــف الــذهن، فــإن االجابــة علــى الســؤال األول تحــدد عناصــر القــوة الموجــودة داخــل المركز/القســم 

الثانى يحدد عناصر الضــعف  والتى لها تأثير إيجابى على تحقيق األهداف. اما االجابة على السؤال
  .التى تؤثر على اآلداء بطريقة سلبية

  
 تحليل البيئة الخارجية 
  

يعتمــد هــذا التحليــل علــى جمــع البيانــات والمعلومــات عــن البيئــة الخارجيــة، حيــث يقــوم فريــق 
التخطيط بتحديد الفرص والتحديات ووضع قائمة بالعناصر التى تؤثر على كفاءة العمــل ليســتفيد مــن 

ســلوب المتبــع فــى التحليــل كــز اإلدارى/القســم. وبــنفس األر عناصــر الفــرص الموجــوده خــارج نطــاق الم
الــداخلى يحــاول فريــق التخطــيط االســتراتيجى االجابــة علــى ســؤالين، اولهمــا (مــاهى الفــرص المتاحــة 
خارج المركز اإلدارى/القسم والتــى يجــب اســتثمارها؟) وثانيهمــا (مــا هــى التحــديات التــى تواجــه المركــز 

  اإلدار/القسم من خالل البيئة المحيطة؟).
  مبسط لهذا التحليل كما يلى :ويمكن إعطاء مثال 
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  ) نقاط الضعف-(  (+) نقاط القوة
 توافر عيادات مطوره  
 توافر عيادات متنقلة  
 توافر برامج تدريب لجميع الكوادر  
 ..  
 ..  

 نقص عدد الطبيبات  
  توقــــــف تمويــــــل الجمعيــــــات األهليــــــة وٕاغــــــالق

  بعضها
 مركزية التمويل  
 ..  
 ..  

  ) التحديات-(  (+) الفرص
 مة المحافظةوجود جامعة بعاص  
 وجود مشروع لمحو األمية  
 توافر الصحف المحلية  
 ..  
 ..  

 ارتفاع نسبة األمية  
 ارتفاع نسبة التسرب  
  إنتشـــــــــــــار الممارســـــــــــــات الضـــــــــــــارة (الـــــــــــــزواج

  المبكر،..)
 ..  
 ..  

  
  تحديد األهداف الوسيطة كمياً   :4/5/4
  

معــدل أو الهدف الكمى هو الذى يمكن قياسه فى صــورة مؤشــر لــه داللــه إحصــائية معينــة، ك
  نسبة او قيمة كمية.

  
  من األهمية بمكان تحديد األهداف الوسيطة كميا لما يلى:

 األقســـامخاصـــة وان المراكز/ ســـتراتيجيةيعتبــر أحـــد الخطـــوات األساســـية لبنــاء الخطـــة اإل 
 تتوفر لديها بيانات متعددة.

 انشــطة  دوار علــى الجهــات المشــاركة فــى تنفيــذألتحديد األهداف كميًا يساعد فى تقسيم ا
 الخطة.

  ،تحديـــد األهـــداف كميـــًا يســـاعد فـــى متابعـــة وتقيـــيم األنشـــطة مـــن خـــالل مراحـــل التنفيـــذ
 باإلضافة إلى التقويم وٕاعادة توجية المسار فى حالة عدم تحقيق هذه األهداف.

  تحديد األهداف كميًا سوف يساعد عند إعداد الخطة التنفيذية فى السكان وتنظيم األسرة
 على مستوى المركز/القسم. والصحة اإلنجابية

  والمقصود بذلك. SMARTوعمومًا يجب أن يتصف الهدف الكمى بانه 
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 أن يكون الهدف محدد وال يسمح بالتأويل  S: Specific

 أن يكون الهدف قابل للقياس  M: Measurable

 أن يكون الهدف مناسبًا عند تحقيقه   ِ◌A: Appropriate

 أن يتسم الهدف بالواقعية  R: Realistic

 أن يتحقق الهدف فى خالل فترة زمنية محدده  T: time Bound

  
عمليـــة تحديـــد األهـــداف الوســـيطة كميـــًا تمـــر بـــثالث مراحـــل: األولـــى (دراســـة اتجـــاه الماضـــى 

 األقســـامللمؤشـــرات الخاصـــة بالهـــدف للتنبـــؤ بقيمتهـــا مســـتقبال)، الثانيـــة (إجـــراء المقارنـــات مـــع المراكز/
مكانات المركز/القسم إ ، والثالثة (مراعاة تحديد األهداف فى حدود موارد و األخرى فى نفس المحافظة)
  الحالية والمتوقعة مستقبًال).

  
  ستراتيجيةبناء الخطط اإل  : 4/5/5
  

)، والمحــدده كميــًا كمــا هــو موضــح فــى 5/4/2فــى ضــوء األهــداف الوســيطة الموضــحة فــى (
كـــز اإلدارى/القســـم يتـــولى وضـــع خطـــط المر  ، فـــإن فريـــق التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى مســـتوى4/5/4

لتحقيـــق تلـــك األهـــداف بمعنـــى انـــه يجـــب ان يكـــون هنـــاك علـــى األقـــل عـــدد مـــن الخطـــط  إســـتراتيجية
ن أيساوى عدد األهــداف الوســيطة المحــدده كميــًا. وهــذه الخطــط الموضــوعة مــن الممكــن  ستراتيجيةاإل

ت الموجــــــودة بــــــين الخطــــــط و اكثــــــر، وبالتــــــالى فهنــــــاك بعــــــض التشــــــابكات والتــــــداخالأتحقــــــق هــــــدفًا 
 هــداف يمكــن ان تتحقــق مــن خــالل عــدة اســتراتيجيات.ألن اأ، وهــو أمــر مطلــوب حيــث ســتراتيجيةاإل

ن بعــض األهــداف الوســيطة قــد تكــون غيــر كميــة، ولكنهــا أيضــا تحتــاج إلــى بنــاء أويجــب التنويــه إلــى 
الحاجـــات غيـــر لتحقيقهـــا، ونعطـــى مثـــاال لـــذلك بالهـــدف الوســـيط الخـــاص [بخفـــض  إســـتراتيجيةخطـــط 

  تحقيق هذا الهدف تمكن ان تشمل على ما يلى : ٕاستراتيجيةالملباه]. و 
  

 .زيادة الزيارات الموجهة للمنقطعات 

 .معالجة اآلثار الجانبية ألستخدام الوسائل بطريقة فعالة 

 .برامج المشورة الخاصة بالمنقطعات 

 .زيادة الزيارات واللقاءات المصغرة مع الحموات وكبار السن 

 جيع السيدات على المشاركة فى نوادى المرأة.تش 

 .تشجيع برامج مشاركة األزواج 

  المتابعة والتقييم  : 4/5/6
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عـــادة مـــا تحتـــوى كـــل خطـــة علـــى أســـلوب المتابعـــة والتقيـــيم الخـــاص بهـــا، وأســـاليب المتابعـــة 

وذلــك  متعددة، بعضــها ميــدانيا والــبعض اآلخــر قــد يكــون فــى صــورة اســتيفاء جــداول وتقــارير ... الــخ،
 نشطة وفعاليات الخطة تنفذ كما هو مخطط لها من حيث الكم والكيف والتوقيت. وكىأللتاكد من أن 

  تتم عملية المتابعة والتقييم على أفضل وجه يجب مراعاة ما يلى :
  

 (كمى/وكيفى) إعداد مؤشرات ومعايير لتقييم الخطة. 

  هــداف الــواردة فــى ألن امــن خــالل مــا تحقــق مــ ســتراتيجيةالتقييم المرحلــى للخطــة اإل
 الخطة السنوية.

  الوقــوف علــى أســباب عــدم تحقيــق بعــض األهــداف (فــى حالــة عــدم تحقيقهــا). وذلــك
 لتحديد التوصيات لعالجها، وهذا يفيد فى عملية إعادة التخطيط.

 صدار توجيهات من متخذى القرار لتصحيح المسار.إ 
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 خامسالفصل ال
 الخالصة والتوصيات

  
  مقدمة: 5/1

  
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين هما :

  
تقييم كفاءة وفاعلية منظومة تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم األنشطة السكانية فى مصر،  )أ 

 سواء على المستوى القومى أو مستوى المحافظات.

يط االســـتراتيجى للنشـــطة الســـكانية وضـــع الخطـــوط العريضـــه إلســـتكمال منظومـــة التخطـــ )ب 
  لتصل إلى مستوى المركز اإلدارى/القسم.

  
) 2017-2002وذلــك للمســاهمة فــى تحقيــق أحــد أهــم مبــادئ السياســة الســكانية فــى مصــر (

األساســية فــى تخطــيط وتنفيــذ ومتابعــة وتقيــيم البــرامج الســكانية،  فــى أن تكــون المحليــات هــى القاعــدة
ولة نحو التخطيط الالمركزى، وتأكيد اهمية مشــاركة المركــز اإلدارى/القســم ودعم االتجاه العام فى الد

فــــــى التخطــــــيط فضــــــًال عــــــن دوره فــــــى تنفيــــــذ أنشــــــطة الخطــــــة ألن المخطــــــط علــــــى مســــــتوى المركــــــز 
  اإلدارى/القسم يملك القدرة والبصيره فيما يلى :

  
 لى القــدرة علــى تقــدير مــا يمكــن للمركــز اإلدارى/القســم أن يتحملــه مــن عــبء مســتقبلى، وبالتــا

 أختيار األهداف المستقبلية فى إطار من الواقعية بجانب الطموح.

  اإلمكانات والظروف البيئية المتاحه والمتوقعة يمكــن أن تختلــف مــن مركــز إدارى/قســم آلخــر
كمــا انــه فــى ظــل محدوديــة  ،علــى مســتوى الجمهوريــة وكــذلك علــى نفــس مســتوى المحافظــة

البرنــامج علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم يجــب األهتمــام المــوارد والرغبــة فــى إســتماررية 
ـــــل  ـــــة قصـــــور التموي ـــــول فـــــى حال ـــــالتخطيط االســـــتراتيجى عنـــــد هـــــذا المســـــتوى إليجـــــاد الحل ب

 ومحدوديته.

  تأكيــد تضــافر جميــع الجهــات العاملــة فــى مجــال الســكان وتنظــيم األســرة والصــحة اإلنجابيــة
واء علــى مســتوى الجمهوريــة أو ـرافيــًا، ســوالتنســيق بــين أنشــطتها علــى جميــع المســتويات جغ

  المحافظة وصوًال إلى المركز اإلدارى/القسم.
  

أشتمل على العديــد  ن الفصل األولسبق عرضه عن الهدف من الدراسة فإ باإلضافة إلى ما
  من النقاط الهامة مثل مصادر البيانات، ومنهجية الدراسة، ... الخ.

 مصادر البيانات:  5/1/1
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  اسة على مصادر البيانات التالية :أعتمدت الدر 

 ) ومثيلتهـــــا 2017-2002الوثــــائق الخاصـــــة بالسياســـــة الســـــكانية حتــــى آخـــــر سياســـــة ،(
)، 2017-2002الخاصة باالستراتيجيات القومية للسكان حتى آخر اســتراتيجية قوميــة (

)، والخطــــــط 2012-2007والخطــــــط الخمســــــية حتــــــى الخطــــــة االســــــتراتيجية القوميــــــة (
 للمحافظات، والخطط السنوية التنفيذية على المستوى القومى والمحافظة.االستراتيجية 

  علــــى جميــــع وممثلــــى الجهــــات المعنيــــة عمــــل لقــــاءات متعمقــــة مــــع مســــئولى التخطــــيط
المســـتويات إعتبـــارًا مـــن المســـتوى القـــومى حتـــى المركـــز اإلدارى/القســـم فـــى المحافظـــات 

  .المختارة فى الدراسة
  
 منهجية الدراسة:  5/1/2
  
فــى هــذه الدراســة األســلوب الوصــفى فــى تحليــل منظومــة التخطــيط للبرنــامج الســكانى  متخدأســ

فـــى مصـــر وأســـاليب تنفيـــذ هـــذا البرنـــامج ومتابعتـــه وتقييمـــه، باإلضـــافة إلـــى اســـتخدام أدوات التحليـــل 
Analytical Tools  التــى تســاعد فــى جوانــب متعــددة عنــد إعــداد الخطــة االســتراتيجية علــى مســتوى

 دارى/القسم من حيث تحليل الموقف السكانى وٕاعداد البدائل والخطط ومتابعتها وتقييمها.المركز اإل
  
التطــور فــى الفكــر الخــاص بالالمكزيــة فــى التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى :  5/1/3

 المحافظة
  

تم رصد التطور فى الفكر الخاص بالالمركزية فى التخطيط االستراتيجى فــى مجــال الســكان 
  جابية وتنظيم األسرة إعتبارًا من بداية التسعينيات من حيث:والصحة اإلن

 
 التعريف بالتخطيط االستراتيجى وأهدافه على مستوى المحافظة. )أ 

 تشكيل فريق التخطيط االستراتيجى على مستوى المحافظة ومهامه. )ب 

اإلنجابيــة وتنظــيم األســرة  همية تفعيل التخطيط االستراتيجى فى مجــال الســكان والصــحةأ )ج 
ستوى المحافظات، وكيفية دعم المحافظات فنيًا وماليًا وٕاداريًا لتمكينها مــن إعــداد على م

 خطتها االستراتيجية.

  .1995المراحل الزمنية لتنفيذ التخطيط االستراتيجى فى المحافظات منذ عام  )د 
  
 تجارب بعض الدول فى التخطيط الالمركزى على المستوى المحلى:  5/1/4
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الدول فى التخطــيط الالمركــزى علــى المســتوى المحلــى فــى  تم عرض ملخص لتجارب بعض
  مجال السكان وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، خاصةفى كل من الهند وتايالند وأندونسيا.

  
 المحافظات المختارة فى الدراسة:  5/1/5
  

 ار إليهــا فــىشــأختار فريق البحــث محــافظتى القــاهرة والشــرقية إلجــراء المقــابالت المتعمقــة الم
  بعاليه (مصادر البيانات) لألعتبارات التالية: 5/1/1

  
، علــى أســاس أن تمثــل القــاهرة الريفيــةاألخــذ فــى األعتبــار تمثيــل المحافظــات الحضــرية و  )أ 

 .المحافظات الحضرية، والشرقية لتمثيل المحافظات الريفية

ية)، تم االقتصار على محافظة حضرية والحدة (القاهرة)، ومحافظــة ريفيــة واحــدة (الشــرق )ب 
  وذلك العتبارات تتعلق بالوقت والتكلفة المتاحة للعمل الميدانى.

  
  

تحليــل الوضــع للسياســات واالســتراتيجيات والخطــط الســكانية علــى المســتوى :  5/2
  القومى

  
قامـــت مصـــر بإعـــداد السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الســـكانية، علـــى مراحـــل :  5/2/1

دراج المكــون الســكانى فــى خطــط التنميــة إالتعــرض ألهميــة متعاقبــة مــن الســنوات، ومــا تبــع ذلــك مــن 
 االجتماعية واالقتصادية.

  
ومن هنا كان البــد مــن األهتمــام بالسياســات الســكانية وتطــوير التخطــيط والفكــر الســكانى فــى 
مصـــر، حيـــث تعتبـــر السياســـات الســـكانية جـــزء ال يتجـــزأ مـــن السياســـة االقتصـــادية واالجتماعيـــة التـــى 

بهــدف التطــوير االقتصــادى والالجتمــاعى، والبــد أن تتبناهــا الدولــة مــن خــالل أجهزتهــا تتبناهــا الدولــة 
  الرسمية، حتى يمكن تحقيق األهداف السكانية وما ينتج عن ذلك من تحقيق لألهداف التنموية.

  
، وذلـــك فـــى 1962مـــايو عـــام  21كـــان أول طـــرح رســـمى للمشـــكلة الســـكانية فـــى :  5/2/2

أشــار الميثــاق إلــى ان مشــكلة التزايــد الســكانى هــى أخطــر العقبــات التــى ميثــاق العمــل الــوطنى، حيــث 
تواجــه جهــود الشــعب المصــرى فــى إنطالقــه نحــو رفــع مســتوى االنتــاج بطريقــة فعالــة وقــادرة، ويجــب 

 الحديثة. ةتوجيه جهود مخلصه لتنظيم األسرة عن طريق الوسائل العام
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، وبعــد حــرب 1966ًا وعمليــًا فــى فبرايــر بــدأ البرنــامج القــومى لتنظــيم األســرة رســمي:  5/2/3
وبســـبب الظـــروف الطارئـــه، أدى ذلـــك إلـــى تعثـــر برنـــامج تنظـــيم األســـرة فـــى ذلـــك الوقـــت، ولـــم  1967

 يصبح فى سلم األولويات.
  
تســعة  ا، حــدد فيهــ1973تــم وضــع أول سياســة قوميــة للســكان وتنظــيم األســرة عــام  : 5/2/4

واحــد فــى  مــو الســكانى عــن طريــق خفــض معــدل المواليــدرئيسية مــؤثرة فــى األســراع بخفــض الن عوامل
لكـــل ألـــف مــن الســـكان عـــام  23.6إلــى  1973لكـــل ألـــف مــن الســـكان عـــام  33.6األلــف ســـنويًا مــن 

 ، وقد تم خالل تلك الفترة إستخدام المنهج التنموى لمواجهة المشكلة السكانية.1982
  
بشرية وبرنامج تنظيم عن الفتــرة (مــن إعداد االستراتيجية القومية للسكان والموارد ال:  5/2/5

)، وتم فى هذه المرحلة تحديد األهداف االستراتيجية المطلــوب تحقيقهــا، 1985حتى عام  1980عام 
 والتى تتمثل فى :

  
  خفض معدل النمو السكانى )أ 
 تحقيق توزيع جغرافى أفضل للسكان )ب 

  .رفع مستوى الخصائص السكانية )ج 
  

ور، حيث لم تعتمد ولــم تؤخــذ فــى الحســبان بالنســبة لخطــة إال أن هذه االستراتيجية لم ترى الن
التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية، وٕاســـتمر الحـــال علـــى هـــذا المنـــوال حتـــى تـــم عقـــد المـــؤتمر القـــومى 

  .1984للسكان فى عام 
  
المجلــس القــومى للســكان وتــم  ءبإنشــا 1985لســنة  19صدر القرار الجمهورى رقم :  5/2/6

) إعتمــدت مــن المجلــس القــومى 2002 – 1986عن الفتــرة ( 1985ن عام وضع سياسة قومية للسكا
للســكان، وهــى أول سياســة إعتمــدت مــن الســيد رئــيس الجمهوريــة (رئــيس المجلــس القــومى للســكان فــى 
ذلك الوقت)، وعلى الرغم من هذا كان من الضرورى إعادة النظر إلى المشكلة السكانية بمنهج جديد 

رة الســـكانية عـــن غيرهـــا مـــن المتغيـــرات هالـــذى يعتمـــد علـــى عـــزل الظـــايختلـــف عـــن المـــنهج التقليـــدى 
 األخرى.

  
) بمــــا 2007-1992تــــم إعــــداد االســــتراتيجية القوميــــة للســــكان ( 1991فــــى عــــام :  5/2/7

يتماشى مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والديموجرافية، وقد تم فــى هــذا اإلطــار تحليــل الموقــف 
قتصادية والصــحية والخــدمات، ودراســة المــوارد المتاحــة لمعرفــة االتجاهــات لألوضاع الديموجرافية واال
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، وتحديد األهداف بحيث يؤدى كل هــدف أو مجموعــة 2007الماضية، وتوقعات المستقبل حتى عام 
 أهداف إلى حل مشكلة أو أكثر من المشكالت.

  
، كمــا تــم )2017 – 2002تم إصدار السياسة القومية للسكان ( 2000فى مارس :  5/2/8

، وتــم تحديــد 2017حتــى عــام  2002وضع الخطــة االســتراتيجية القوميــة للســكان عــن الفتــرة مــن عــام 
األهــداف المحــددة والفرعيــة، وتحديــد أدوار الــوزارات والجهــات المشــاركة فــى تنفيــذ الخطــة حتــى يمكــن 

قـــد كهـــدف قـــومى، و  2017طفل/ســـيدة عـــام  2.1وهـــو الوصـــول بمعـــدل اإلنجـــاب الكلـــى إلـــى معـــدل 
 أهداف هى: 4حددت فى تلك السياسة 

  
 خفض معدل النمو السكانى )أ 

 تحقيق توزيع جغرافى أفضل للسكان )ب 

 اإلرتقاء بالخصائص السكانية )ج 

ـــــين المجموعـــــات الســـــكانية  )د  تقليـــــل التفاوتـــــات الديموجرافيـــــة واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية ب
  والمناطق الجغرافية المختلفة.

  
للسكان تــم وضــع الخطــة االســتراتيجية للســكان، والتــى  بعد تحديث السياسة القومية:  5/2/9

) وذلــك بمشــاركة جميــع 2017 – 2002تعمــل علــى تحقيــق أهــداف السياســة الســكانية خــالل الفتــرة (
الوزرات والهيئات والجهات المعنية ... ولكن من غير المعقول فى ذلك الوقت أن تقوم وزارة أو جهــة 

 م لالستراتيجية فى ذلك الوقت.بدور المخطط والمنفذ والمتابع والمقي
  
عـــــداد الخطــــــة إب 2007قـــــام المجلـــــس القــــــومى للســـــكان فــــــى أبريـــــل مـــــن عــــــام  :  5/2/10

) بهدف الوصــول بمعــدل اإلنجــاب الكلــى إلــى 2012-2007االستراتيجية القومية للسكان فى مصر (
ف كهــد 2017طفل/ســيدة عــام  2.1، ومعــدل إنجــاب كلــى كهــدف قــومى 2012طفل/ســيدة عــام  2.4

جهـــود كافـــة المشـــاركين فـــى العمـــل الســـكانى مـــن وزارات ومحليـــات  اســـتراتيجى، وهـــذا يتطلـــب تكـــاتف
وهيئات وجمعيات أهلية ومجتمع مدنى لتحقيق تلك األهداف، وقد تم تحديد محاور رئيسية للعمل من 

 خاللها.
  
مقتــرح عــداد إقامت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى للســكان ب 2007فى ديسمبر :  5/2/11

) مـــــن الخطـــــة 2008-2007االســـــتراتيجية القوميـــــة للســـــكان للعـــــام األول ( للخطـــــةالخطـــــة التنفيذيـــــة 
وٕاعتمدت فى بنائها على محاور تلك الخطة والهدف العام لكل محــور  )2012-2007االستراتيجية (

وده إلعداد واألهداف المحدده له والتى تساعد فى تحقيقه ... وعلى الرغم من الجهود المبذولة والمحم
) موضــحة 2008-2007مقتــرح الخطــة التنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية القوميــة للســكان للعــام األول (
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المالمح والعناصر الرئيسية إى أن تمويل أنشطة تلك الخطة لم يتم مركزيًا، ولكن كانت هنــاك جهــود 
" مــن جانــب ىيــة/القر محمودة فى تنفيذ بعض أنشطة الخطة فى المحليــات "المحافظــات/المراكز اإلدار 

 السادة المحافظيين.
  
 أهم النتائج:  5/2/12
  
حتــــى عــــام  1960مــــن عــــام ( )خلــــو خطــــط وزارة التخطــــيط (التنميــــة االقتصــــادية حاليــــا )أ 

ــــول للمشــــكلة الســــكانية إال مــــن خــــالل المــــدخل  )2008 مــــن اى سياســــة ســــكانية أو حل
 الصحى، وٕاهمال المخطط السكانى فى الخطط المختلفة لوزارة التنمية االقتصادية.

وحتــى اآلن خفــض فــى الزيــادة الســكانية  1981حقــق البرنــامج القــومى للســكان مــن عــام  )ب 
 مليون نسمة. 12بما يعادل 

) إلــــى خطــــط ســــنوية 2012-2007راتيجية القوميــــة للســــكان (تــــم ترجمــــة الخطــــة االســــت )ج 
) وتـــم تحديـــد أدوار ومســـاهمات الـــوزرارات والجهـــات 2008-2009)، (2007-2008(

المعنية فــى األنشــطة الســكانية المســتهدفة، ولكــن تكمــن المشــكلة الرئيســية فــى تخصــيص 
  مكون مالى لتمويل تلك األنشطة.

  
  وى المحلى (تخطيطًا وتنفيذًا وتقييمًا)تمسمنظومة العمل السكانى على ال:  5/3

  
  أشتمل الفصل الثالث للدراسة على عرض وتحليل وتقييم كل من :

  تجربة التخطيط االستراتيجى على المستوى المحلى (المحافظة). )أ 
 الخطة السنوية التنفيذية على مستوى المحافظة. )ب 

 افظة.آلية إعداد وتنفيذ الخطط السنوية التنفيذية على مستوى المح )ج 

 نظام المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة. )د 

 نظام المتابعة والتقييم على المستوى المركزى. )ه 

 اإليجابيات والسلبيات الخاصة بمنظومة العمل السكانى على مستوى المحافظة. )و 

  الرؤية المستقبلية لتفعيل المنظومة (االمتداد لمستوى المركز اإلدارى/القسم). )ز 
  

  مة التخطيط االستراتيجى لمستوى المركز اإلدارى/القسمإستكمال منظو :  5/4
  

لقد كان للتخطيط االستراتيجى دور هــام فــى نجــاح البرنــامج القــومى للســكان فــى مصــر علــى 
مســـتوى المحافظـــات، إال أن الرؤيـــة المســـتقبلية للعمـــل الســـكانى فـــى مصـــر تؤكـــد أن تكامـــل الخطـــط 



 94

والمحافظـــات والمركـــز اإلدارى/القســـم هـــو الضـــمان االســـتراتيجية علـــى المســـتويات الـــثالث : القـــومى 
لمواجهة المشكلة السكانية وتحقيــق أهــم مبــادئ السياســة الســكانية فــى مصــر وهــو أن تكــون المحليــات 

  هى القاعدة األساسية فى إدارة وتخطيط البرنامج السكانى، بما يحقق استمرارية هذا البرنامج ونموه.
  

ثلــة فــى مصــدرين أساســيين للتوصــل إلــى إعــداد إطــار أســتثمر فريــق البحــث المعطيــات المتم
عــام لعناصــر الخطــة االســتراتيجية علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم، لكــى يــتم اســتخدامه بواســطة 
فريق التخطيط االستراتيجى علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم عنــد إعــداد الخطــة االســتراتيجية عنــد 

  هذا المستوى، وهذين المصدرين هما:
المضــــمون للمقــــابالت المتعمقــــة مــــع مســــئولى التخطــــيط علــــى المســــتوى تحليــــل ج نتـــائ -

  القومى والمحلى فى المحافظات المختارة وهما محافظتى القاهرة والشرقية.
حصـــيلة األوراق المتعـــددة عـــن التخطـــيط االســـتراتيجى علـــى مســـتوى اإلدارة الصـــحية،  -

قطــاع الســكان وتنظــيم  ونتائج حلقــات العمــل التــى أجريــت فــى عــدة محافظــات بواســطة
مـــن  2001و  2000األســـرة بـــوزارة الصـــحة والســـكان ومشـــروع الســـكان الرابـــع عـــامى 

أجل التحضير لعمل خطة استراتيجية على مستوى اإلدارة الصحية، والتى توقفت منــذ 
لعــــدم إقــــرار هــــذا المــــنهج بواســــطة متخــــذى القــــرار بــــوزارة الصــــحة  2001نهايــــة عــــام 

  .وقتئذ والسكان
  
 التعريف باإلطار وأهدافه : 5/4/1
  
يهــدف هــذا اإلطــار إلــى تــوفير أداة عمليــة تفيــد فريــق التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى  

الســـكان وتنظـــيم األســـرة  فـــى مجـــال المركـــز اإلدارى/القســـم عنـــد إعـــداد خطـــة المركـــز اإلدارى/القســـم
إعــداد كــل عنصــر  والصحة اإلنجابية، وكــى يتحقــق هــذا الهــدف فــإن اإلطــار ســوف يركــز علــى كيفيــة

من عناصر بناء الخطة االستراتيجية، فيتنــاول العنصــر بــالتعريف والتحليــل وكيفيــة إعــداده. وال يفوتنــا 
ولى مــن نوعهــا لوضــع خطــة اســتراتيجية علــى مســتوى المركــز ألهنا أن نؤكد ان هذه المحاولة تعتبر ا

روع الســكان الرابــع شــلســكان وماإلدراى/القســم، حيــث ان المحــاوالت الســابقة مــن قبــل وزارة الصــحة وا
تســـتهدف وضـــع الخطـــة علـــى مســـتوى اإلدارة الصـــحية فقـــط وبالتـــالى  كانـــت 2001و  2000عـــامى 

تحقيق أهداف ترتبط أساسًا بتقديم خدمات الصحة اإلنجابية فى حدودد التقسيم اإلدارى/األقسام، كمــا 
ـــالتنوع أنـــه يركـــز علـــى هـــدف أساســـى وهـــو تقـــديم خـــدمات تنظـــيم األســـرة والصـــحة ا إلنجابيـــة تتســـم ب

حــدث وأأمــن أواإلتاحــة والجــودة لكافــة المســتويات االقتصــادية واالجتماعيــة، وتــوفر داخــل هــذا التنــوع 
   وسائل تنظيم األسرة طبقا الختالف نوعيات واحتياجات المستفيدات.

 فترة الخطة االستراتيجية على مستوى المركز اإلدارى/القسم:  5/4/2
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وثيـــق بـــين الخطـــة االســـتراتيجية علـــى مســـتوى كـــل مـــن المحافظـــة والمركـــز نظـــرًا لالرتبـــاط ال 

ركــز اإلدارى/القســم تعتمــد فــى بنائهــا علــى ماإلدراى/القســم، حيــث أن عناصــر الخطــة علــى مســتوى ال
خطة المحافظة، كما ان مجموع الخطط االستراتيجية على مســتوى جميــع المراكز/األقســام بالمحافظــة 

خطـــة االســـتراتيجية علـــى مســـتوى لمحافظـــة، فـــإن المـــدى الزمنـــى لخطـــة إلـــى تحقيـــق اهـــداف ال تهـــدف
  المراكز/األقسام سيكون مساويًا لنظيره على مستوى المحافظة وهو خمس سنوات.

  
 اإلطار العام لعناصر الخطة االستراتيجية على مستوى المركز األدارى/القسم:  5/4/3
  

ف العامــة والوســيطة وتحليــل الموقــف يشمل اإلطار العام لعناصر الخطة علــى تحديــد األهــدا
  السكانى وتحديد األهداف الوسيطة كميًا وبناء الخطط االستراتيجية والمتابعة والتقييم.

  
   :أ) األهداف العامة

ائـــد المتوقــــع تحقيقــــه بإتبـــاع الخطــــة ويحــــدد هــــداف العامـــة) عبــــارة عــــن العألاالهـــدف العــــام (
  المطلوب تحقيقها، وهو أيضا هدف بعيد المدى.المشكلة التى يمكن حلها من خالل هذه الخطة و 

  
الهــدف العــام (أو األهــداف العامــة) علــى مســتوى المركــز اإلدارى/القســم يجــب أن يســاهم فــى 
ــًا مــا يكــون الهــدف الوســيط (أو  تحقيــق األهــداف العامــة والوســيطة علــى مســتوى المحافظــة، بــل غالب

فســها) الهــدف العــام (األهــداف العامــة) األهــداف الوســيطة) علــى مســتوى المحافظــة هــو نفســه (هــى ن
  على مستوى المركز اإلدارى/القسم.

  
تبــع فــى بنائــه تــم عرضــها فــى الفصــل الرابــع علمًا بأن الهــدف العــام لــه مواصــفات وخطــوات تُ 

  من الدراسة.
  

   :ب) األهداف الوسيطة
فتــرة الهــدف الوســيط (األهــداف الوســيطة) عبــارة عــن تجزئــة للهــدف العــام، ويــتم تحقيقــه فــى 

  زمنية معينة ويساعد فى تحقيق الهدف العام.
  

نهـــا تكـــون محـــدده فـــى صـــياغتها وتتناســـب مـــع أهـــداف خطـــة أهـــداف الوســـيطة باألوتتصـــف 
  المحافظة وتكون مستقلة عن بعضها البعض.

  
  
  

   :ج) تحليل الموقف السكانى
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  يختص تحليل الموقف باستقراء اوضاع المركز اإلدارى/القسم من جميع جوانبه.
تحليل الموقف ال يهتم فقط بالنظرة االسترجاعية لتطور األحــداث والمتغيــرات والظــواهر فــى و 

الماضــى لمعرفــة اتجاهاتهــا الســابقة، بــل يهــتم أيضــا بــالنظرة التحليليــة الواقعيــة والتــى يجــب أن يراعــى 
قــدير تلــك فيهــا االتســاق بــين المؤشــرات ودقتهــا وكفــاءة التقــدير للظــواهر الســكانية، كمــا يهــتم أيضــا بت

الظــواهر فــى المســتقبل تحــت فــروض محــددة حســب ظــروف كــل محافظــة وبحيــث تكــون مبنيــة علــى 
  أساس اتجاه التغير فى المتغيرات األساسية للظاهرة محل الدراسة.

  
يساعد تحليل الموقف السكانى فى تحديد األهــداف الوســيطة كميــًا، وفــى بنــاء االســتراتيجيات 

  ارد المتاحة لدى المركز اإلدارى/القسم.، ومعرفة المو SWOCوعمل تحليل 
  

مكونـــات الموقـــف الســـكانى ثـــالث، اولهـــا تحليـــل الوضـــع الســـكانى الحـــالى، وثانيهـــا التقـــدير 
  ).SWOCالمستقبلى للسكان، وأخرها تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (تحليل 

  
   :هداف الوسيطة كمياً ألد) تحليل ا

قياسه فى صــورة مؤشــر لــه داللــه إحصــائية معينــة، كمعــدل أو الهدف الكمى هو الذى يمكن 
  نسبة او قيمة كمية.

  
وهناك اهمية كبيرة لتحديد األهداف الوسيطة كميًا، ألن ذلــك يعتبــر أحــد الخطــوات األساســية 

عة وتقييم األنشطة من خالل مراحل التنفيذ، باإلضافة بفى بناء الخطط االستراتيجية، ويساعد فى متا
  المسار فى حالة عدم تحقيق األهداف. هيم وٕاعادة توجيإلى التقو 

  
، أى محــــدد وقابــــل للقيــــاس ومناســــب عنــــد SMARTيضــــمن الهــــدف الكمــــى الوســــيط بانــــه 

  تحقيقه ويتسم بالواقعية ويمكن تحقيقه خالل فترة زمنية محدده.
  

   :هـ) بناء الخطط االستراتيجية
ق التخطــيط االســتراتيجى علــى مســتوى فى ضوء األهداف الوسيطة المحدده كميًا، يتــولى فريــ

ن يكون هناك أنه يجب أالمركز اإلدارى/القسم وضع خطط استراتيجية لتحقيق تلك األهداف، بمعنى 
فــى الفصــل على األقل عدد من الخطط االستراتيجية يساوى عــدد األهــداف الوســيطة المحــدده كميــًا. و 

ص بالخطــة االســتراتيجية لخفــض الحاجــات الرابــع مــن الدراســة تــم إعطــاء مثــال لبنــاء هــذه الخطــط خــا
  غير الملباه.
    

   :و) المتابعة والتقييم
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عـــادة مـــا تحتـــوى كـــل خطـــة علـــى أســـلوب المتابعـــة والتقيـــيم الخـــاص بهـــا، وأســـاليب المتابعـــة 
متعددة، فبعضها ميدانيا والبعض اآلخر قــد يكــون فــى صــورة اســتيفاء جــداول وتقــارير ... الــخ، وذلــك 

  وفعاليات الخطة تنفذ كما هو مخطط لها من حيث الكم والكيف والتوقيت.  للتأكد من أن أنشطة
  

  وصياتالت: 5/5
  

اإلســراع فــى تفعيــل الالمركزيــة فــى العمــل الســكانى، حيــث أن السياســات واالســتراتيجيات القوميــة  )أ 
 فى مجال السكان ليس لها عائد دون مشاركة المجتمع المحلى.

 
تغيــــرات الســــكانية وغيرهــــا مــــن المتغيــــرات االقتصــــادية يجــــب إحــــداث نــــوع مــــن التفاعــــل بــــين الم )ب 

واالجتماعية، بدًال من وجــود سياســه ســكانية منعزلــة عــن السياســات األخــرى الخاصــة بالقطاعــات 
جزاء من السياسة السكانية على القطاعــات أصعب بعد ذلك إضافة أو فرض يالمختلفة، ومن ثم 

يعتبرها ليســت مــن إختصاصــه، أو انهــا تمثــل األخرى، حيث أن كل قطاع فى هذه الحالة إما ان 
 عبء إضافى عليه.

  
ضــــمان تــــوفير التمويــــل الــــالزم لتنفيــــذ األنشــــطة الســــكانية الــــواردة فــــى االســــتراتيجيات والخطــــط  )ج 

الســكانية، ويتــأتى ذلــك عــن طريــق تضــمين المكــون الســكانى فــى الخطــة الخمســية (االقتصــادية 
يكــون عــادة فــى صــورة خطــة خمســية تشــمل علــى  لدولــة. (هــذا المكــون الســكانىلواالجتماعيــة) 

األنشــطة المزمــع تنفيــذها وتوقيتهاتهــا، مــع تحديــد الجهــات القائمــة والمشــاركة فــى التنفيــذ، وحجــم 
 التمويل الالزم ومصدره).

  
وضع آليه تضمن أن تحقيق الهدف الكمى على مستوى المراكــز اإلدارية/األقســام لمؤشــر معــين،  )د 

س المؤشر على مستوى المحافظة (مثال ذلك أن معــدالت المواليــد سوف تحقق الهدف الكمى لنف
التـــى ســـوف تحققهـــا المراكز/األقســـام يجـــب أن يكـــون محصـــلتها تحقيـــق المـــأمول مـــن المســـتهدف 

 لمعدل المواليد على مستوى المحافظة ... وهكذا بالنسبة لباقى األهداف الكمية).
  
ــــ )ه  ى مســــتوى المركــــز اإلدارى/القســــم بأهميــــة إجــــراء التوعيــــة الالزمــــة لشــــركاء العمــــل الســــكانى عل

التخطيط عموما واالستراتيجى على وجه الخصوص عند هذا المستوى، وذلك إلقتناع العديــد مــن 
 هؤالء الشركاء بان دورهم ينحصر فى التنفيذ دون التخطيط والمتابعة والتقييم.

  
لعمــل الســكانى نوجزهــا ضــرورة إســتثمار الكثيــر مــن العوامــل التــى تســاعد فــى تحقيــق الالمركزيــة ل )و 

  فيما يلى :
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 .وفرة البيانات والمؤشرات السكانية على مستوى المراكز/األقسام 

 يمكن ثقلها بالتدريب الفعال. ةوجود عمالة متخصصة ومؤهل 

 .إنتشار مراكز المعلومات على مستوى المراكز/األقسام 
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المجلــــــس القــــــومى للســــــكان ، ووزاره الصــــــحه والســــــكان _ " الخطــــــه اإلســــــتراتيجيه لضــــــمان  )13
بوليــو  –) "  2010 – 2006إســتمراريه تــوافر خــدمات ووســائل تنظــيم األســره فــى مصــر ( 

2006  . 

-2007إلســــتراتيجيه القوميــــه للســـكان فــــى مصــــر ( " الخطـــه ا –المجلـــس القــــومى للســــكان  )14
 .(أ)  2007أبريل  –) "  2012

" مقتـــرح الخطـــه التنفيذيـــه للخطـــه اإلســـتراتيجيه القوميـــه للســـكان  –المجلـــس القـــومى للســـكان  )15
 .(ب)  2007ديسمبر  –) "  2007/2008للعام األول (

 2007" الخطه اإلستراتيجيه فى مجــال الســكان وتنظــيم األســره (  –المجلس القومى للسكان  )16
 .  (ج) 2007 –) لمحافظه أسيوط  "  2012 –

 2007" الخطه اإلستراتيجيه فى مجــال الســكان وتنظــيم األســره (  –المجلس القومى للسكان  )17
 .  (د) 2007 –) لمحافظه الشرقيه  "  2012 –

" إطـــار الخطـــه الســـنويه  –زيـــه للتخطـــيط والتنســـيق اإلداره المرك –المجلـــس القـــومى للســـكان  )18
 .(أ)  2008 –) "  2008/2009للمحافظات لعام ( 

" الخطـــه الســـنويه التنفيذيـــه فـــى مجـــال الســـكان وتنظـــيم األســـره  –المجلـــس القـــومى للســـكان  )19
 . (ب) 2008 –) لمحافظه أسيوط  "  2008/2009( 

يـــه فـــى مجـــال الســـكان وتنظـــيم األســـره " الخطـــه الســـنويه التنفيذ –المجلـــس القـــومى للســـكان  )20
 . (ج) 2008 –) لمحافظه الشرقيه  "  2008/2009( 

 . 1973عام  –" السياسه القومبه للسكان "  –جهاز تنظيم األسره والسكان  )21

 . 1977عام  –" مصر ومشكالتها السكانيه وتطلعاتها "  –جهاز تنظيم األسره والسكان  )22

 . 1984عام  –ح الخصوبه المصرى " " مس –حهاز تنظيم األسره والسكان  )23

 . 1974أغسطس  –"الموقف السكانى فى مصر "   –عبدالحكيم ، صبحى  )24

 –جهــاز تنظــيم األســره والســكان  –" تقيــيم لبرنــامج الســكان والتنميــه "  –عبــدالعزيز ،حســين  )25
1982 . 

كانيه فى " مراحل تطور السياسه والجهود المبذوله لمواجهه المشكله الس –عبدالغنى ، فوزى  )26
 . 1987عام  –المجلس القومى للسكان ( األمانه الفنيه )  –مصر " 

" تقييم تجربــه التخطــيط اإلســتراتيجى علــى المســتوى المحلــى  –عبدالغنى ، محمد عبدالغنى   )27
 .  1998ديسمبر  –( اإلستنتاجات والتوصيات ) " 

علــــــى مســــــتوى " تقيــــــيم التخطــــــيط اإلســــــتراتيجى الســــــكانى  –كــــــوكر ، جــــــيمس ، وآخــــــرون   )28
 . 1998) " يونيو  1998مارس  – 1995المحافظات فى مصر ( يناير 



 101

  الباب الثامن . – 1962ميثاق العمل الوطنى عام  )29
" المركــزه السياســات الســكانيه فــى ضــوء التجــارب الدوليــه مــع اإلشــاره إلــى  –نــوير ، طــارق   )30

 . 2008يونيو  –المؤتمر القومى الثانى للسكان  –مصر " 

" تقييم فعاليه الخطه اإلستراتيجيه القوميه للسكان فى مصر /  –ود ،ناديه فهمى فرج ، محم )31
( المــؤتمر الســنوى الخــامس والثالثــون لقضــايا الســكان والنميــه الواقــع  -"  2005حــول عــام  
 . 2005ديسمبر  22-20 –المركز الديموجرافى بالقاهره  -والمأمول ) 

 . 2000مارس  -) "  2017-2002يه للسكان ( " السياسه القوم –وزاره الصحه والسكان  )32

" الخطـــه اإلســـتراتيجيه القوميـــه –وزاره الصـــحه والســـكان ( قطـــاع الســـكان وتنظـــيم األســـره )  )33
  .  2001ديسمبر  –) "  2017-2002للسكان فى مصر ( 

 



 
 
 

  
  
  

  
  
  
  

 قـالمالح
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  )1ملحق رقم (

  
  نموذج المحميات المستهدف حمايتهن خالل عام الخطة

  

  كود النشاط
الجهة 
المنفذة 
  للنشاط

  المحميات المستهدفة المطلوب حمايتهن حسب نوع الوسيلة
اجمالى 
  المحميات

نصيب 
مساهمة 
الجهة من 
  المستهدف

  لولب
  حقن

  حبوب
  الكبسوالت

  ديبورفيرا  الواقى
  بتيروسني

  ميسجانيا
  أمبالنون  نوربالنت  ميزوسيبت

                      

                      

                      
  تدرج الجهات التى لها انشطة بالمحافظة
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  )2ملحق رقم (
  

  ب توزيعها على مستوى الجهات لتحقيق المستهدف العام للمحافظة خالل سنة الخطةو نموذج يوضح الوسائل المطل
  

  كود النشاط
الجهة 

فذة المن
  للنشاط

  أنواع الوسائل المستهدف توزيعها
اجمالى 
  المحميات

نصيب 
مساهمة 
الجهة من 
  المستهدف

  لولب
  حقن

  حبوب
  الكبسوالت

  ديبورفيرا  الواقى
  نيروسيبت

  ميسجانيا
  أمبالنون  نوربالنت  ميزوسيبت

                      

                      

                      
  افظةتدرج الجهات التى لها انشطة بالمح
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  )3ملحق رقم (
  

  نموذج يوضح األنشطة التدريبية المزمع تنفيذها خالل عام الخطة
  

الجهة   الكود
المنفذة 
  للنشاط

البرنامج 
  التدريبى

الهدف من 
  البرنامج

عدد 
  البرامح

عدد 
  المتدربين

مكان 
  التنفيذ

تاريخ 
التنفيذ 
  المخطط

جهة 
  التمويل

  مالحظات  تكلفة البرنامج
  جىخار   محلى

                        

                        

                        
  تدرج الجهات التى لها أنشطة بالمحافظة
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  )4ملحق رقم (
  

  نشطة اإلعالمية المزمع تنفيذها خالل عام الخطةأل نموذج يوضح ا
  

كود 
  النشاط

الجهة 
الدروس   محاضرات  الندوات  المستفيدة

  مطبوعات  معارض  مسابقات  الدينية
  أخرى تذكر

...  ...  ...  ...  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                      

  



 107

  )5ملحق رقم (
  

  نموذج يوضح أنشطة المشروعات/األبحاث المزمع تنفيذها خالل عام الخطة
  

كود 
  النشاط

الجهة 
  المنفذة

أسم 
  المشروع

هدف 
  المشروع

مكان 
  التنفيذ

عدد   مدة المشروع
المستفيدين 

من 
  المشروع

مصادر 
  التمويل

  تكلفة المشروع

بداية   مالحظات
  التنفيذ

نهاية 
  أجنبى  أهلى  حكومى  التنفيذ
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  )6ملحق رقم (
  

  ............ :  محافظة
  البرمجة التفصيلية (خطة الربع سنوى) فى مجال السكان نموذج

  من الفترة _____________  إلى الفترة ____________
  

كود 
  النشاط  النشاط

مسئولية 
  التنفيذ

مكان 
  التنفيذ

تاريخ 
  البدء

تاريخ 
  المنتج  االنتهاء

  التمويل
  أجنبى  أهلى  حكومى
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  )7ملحق رقم (
  

  المجلس القومى للسكان
  ...........: محافظة 

  نموذج لتعديالت الخطة
  

  الخطة المعدلة  الخطة األصلية
كود   اسباب التعديل

  التوقيت  النشاط  النشاط
كود 
  التوقيت  النشاط  النشاط
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  )8ملحق رقم (
  

  نموذج متابعة
  

  انجاز محافظة ...................                                 خالل الفترة     / 
  

  :نشاط اإلحصاءات الحيوية
  

  عدل التغير (%)م  الفترة المناظرة  الفترة الحالية  البيان
        المواليد
        الوفيات

        الزيادة الطبيعية
  

  :قليمىإلنشاط المجلس ا
  

  وكانت اهم التوصيات              برئاسة             /     /    تم عقد اإلجتماع بتاريخ  
     
     
     

      
  

  :نشاط األعالم
  

  اإلنجاز (%)  أقل الجهات تنفيذًا للنشاط  ز (%)اإلنجا  للنشاط أعلى الجهات تنفيذاً   إجمالى عدد الندوات
          

  
  :نشاط التدريب

  
  الجهات المنفذة  نوعية المتدربين  عدد المتدربين  عدد الدورات

        
  

  :نشاط التجارب الرائدة والبحوث السكانية
  

  الهدف  الجهة المنفذة  نوعية النشاط  النشاط
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  )9ملحق رقم (
  

  لسكانالمجلس القومى ل
  اإلدارة العامة للتقويم

  
  

  تقييمنموذج 
  

  األوزان التقيمية
  نجاز المحافظاتإلتقييم 

  
  نسبة اإلنجاز  األوزان النسبية  النشاط  الكود

    20  اإلحصاءات الحيوية  1
    20  المجلس اإلقليمى  2
    15  األنشطة اإلعالمية  3
    15  األنشطة التدريبية  4
    10  ام للتقريرهتمام بالمظهر العإلالدقة وا  5
    10  نجاز فى الموعد المحددإلورود ا  6
    10  البحوث السكانية والتجارب الرائدة  7

    100  نسبة أنجاز المحافظة
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  )10ملحق رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المقابالت أسئلة 
 المتعمقة

 
 على المستوى القومى )1
 على مستوى المحافظة )2
ـــــــتوى )3 ـــــــى مس عل

 آز/القسم)(المر
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 على المستوى القومى
  

فى وجهة نظرك هل السياسات السكانية واالستراتيجيات والخطط السكانية فى جمهورية مصــر  - 1
 العربية حققت المأمول منها؟

  
 (فى حالية االجابة ال) ما هى األسباب؟ - 2

  
) وتــم ترجمتهــا إلــى خطــط ســنوية 2007/2012تم إعداد خطــة اســتراتيجية قوميــة للســكان فــى ( - 3

 تنفيذية؟ فما رأيك فيما يلى:

  إنجازات هذه الخطط السنوية على المستوى القومى 3/1
  ما هى معوقات التنفيذ؟ 3/2
  

مــــن وجهــــة نظــــرك هــــل اإلســــتراتيجيات الســــكانية علــــى مســــتوى المحافظــــات والخطــــط الســــنوية  - 4
 التنفيذية لها حققت المأمول منها؟

  ابة ال) ما هى األسباب؟(فى حالة االج
  
  هل ترى أن هناك عائد إيجابى إلعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى (المركز/القسم) - 5

  (فى حالة االجابة ال) ما هى األسباب؟ 5/1
  (فى حالة االجابة نعم) ما هى األسباب؟ 5/2
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 على مستوى المحافظة
  

 هل توجد خطة إستراتيجية للجهة التى تعمل بها؟ - 1
  
 ) هل شاركت فى إعداد الخطة؟1ى حالية االجابة بنعم فى س (ف - 2
  
 هل تم ترجمة الخطة اإلستراتيجية فى جهة عملك إلى خطط سنوية تنفيذية؟ - 3
  
 هل شاركت فى إعداد الخطة اإلستراتيجية فى مجال السكان على مستوى المحافظة؟ - 4
  
 ) وعن أى فترة زمنية؟4(فى حالية االجابة بنعم فى س  - 5
  
هنــاك أهميــة إلعــداد خطــة إســتراتيجية ســكانية علــى مســتوى المحافظــة؟ (نعــم/ال) هــل تــرى أن  - 6

 ولماذا؟
  
 من وجهة نظرك ما هى معوقات تنفيذ الخطة السنوية؟ - 7
  
 ما هو رأيك فى إعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى (المركز/القسم)؟ - 8
  
ســتوى التقســيمات اإلداريــة (فى حالة اإلجابة سلبا) السؤال لماذا ال تفضل إعداد الخطــة علــى م - 9

 األقل من مستوى المحافظة (المركز/القسم)؟
  

(فـــى حالـــة االجابـــة ايجابـــا) مـــا هـــى مزايـــا التخطـــيط اإلســـتراتيجى فـــى مجـــال الســـكان عنـــد هـــذا  -10
 المستوى عموما؟

  
مــن هــم فــى رأيــك ممثلــى الجهــات التــى تفضــل أن تشــارك فــى إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية فــى  -11

 ا المستوى (المركز/القسم)؟مجال السكان عند هذ
  

 ما هى من وجهة نظرك مكونات تلك الخطة؟ -12
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 على مستوى (المرآز اإلدارى/القسم)
  

 هل تعلم بوجود خطة إستراتيجية سكانية على مستوى المحافظة؟ - 1

  
(فـــى حاليـــة اإلجابـــة بـــنعم) هـــل تـــرى أن هنـــاك أهميـــة لهـــذه الخطـــة علـــى مســـتوى المحافظـــة؟  - 2

 (نعم/ال) ولماذا؟

  
 علم بوجود خطة تنفيذية سنوية لهذا المجال على مستوى المحافظة؟هل ت - 3

  
(فـــى حالـــة اإلجابـــة بــــنعم) هـــل تـــرى أن هنــــاك أهميـــة لهـــذه الخطــــة علـــى مســـتوى المحافظــــة؟  - 4

 (نعم/ال) ولماذا؟

  
 ما هو رايك فى إعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى (المركز/القسم)؟ - 5

  
 فضل ذلك؟(فى حالة اإلجابة سلبا) لماذا ال ت - 6

  
 (فى حالة اإلجابة ايجابيا) ما هى مزايا إعداد هذه الخطة؟ - 7

  
 من هم فى رأيك ممثلى الجهات التى تفضل ان تشارك فى إعدادها؟ - 8

  
من وجهة نظرك ما هو محتوى هذه الخطة؟ (فــى ضــوء عــدد مــن العناصــر) (وبعــد ذلــك يســأل  - 9

 عن تفاصيل محتوى كل عنصر من وجهة نظره)

  
اهمة للخطــة علــى مســتوى (المركز/القســم) فــى تحقيــق أهــداف المحافظــة هل ترى ان هنــاك مســ -10

 على مستوى كل جهة؟ وما هى ادوار الجهات المختلفة من وجهة نظرك؟
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  )11ملحق رقم (
  

 ملخص لتحليل المضمون للمناقشات المتعمقة
  

  لين الـــذين تـــم إجـــراء زيـــارات ميدانيـــة لكـــل مـــن محافظـــة الشـــرقية والقـــاهرة، لمقابلـــة الســـادة المســـئو
نجابيــة لمعرفــة آرائهــم إليعملون فى قطاعات مختلفة لهــا عالقــة بالســكان وتنظــيم األســرة والصــحة ا

 .نحو الالمركزية فى التخطيط السكانى ومشاركة المجتمع المحلى فى إعداد خطط استراتيجية
 
 : فى محافظة الشرقية تم مقابلة كل من   

 ومى للسكانمدير فرع المجلس الق  األستاذ / محمد نصار  
 وكيل وزارة الصحة والسكان  الدكتور / سيد أبو الخير  
 مسئول اإلعالم بمديرية الصحة والسكان  األستاذ / صالح ابراهيم على  
  مدير تنظيم األسرة بالمحافظة  / عطيات عبد المعبود محمد ةدكتور  
 مدير إدارة بلبيس الصحية  حمزة عبد المجيد ةدكتور / مايس  
  مدير إدارة الزقازيق الصحية  عبد الحميد مصطفىدكتور / مصطفى  
 مدير إدارة تنظيم األسرة بمركز أبو حماد  دكتورة / عايدة عبد العزيز عبد الرحمن  
 مدير اإلدارة الصحية بمركز ابو كبير  دكتور / عبد اللطيف عبد الحميد على  
 دارة الصحية بمركز كفر صقرإلمدير ا  دكتورة / زينب عباس سليمان  

  
 محافظة القاهرة تم مقابلة كل من : فى   

 مدير فرع المجلس القومى للسكان  األستاذ / سعيد محمد قاسم  
  مية وتعليم الكبارألمدير فرع هيئة محو ا  الجوادعبد العميد / سعيد  
 مــــــدير إدارة تنظــــــيم األســــــرة بمنطقــــــة المطريــــــة   الدكتورة / منال موريس

  الطبية
  
  كل من :وعلى المستوى القومى تم مقابلة 
 

 ـــــوزارة   الدكتورة / سحر فوزى السنباطى رئـــــيس قطـــــاع الســـــكان وتنظـــــيم األســـــرة ب
  الصحة والسكان

 رئـــيس مجلـــس إدارة الجمعيـــة المصـــرية لتنظـــيم   الدكتور / طلعت عبد القومى
  األسرة
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 مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالشرقية
 

 فــاد آلس القومى للسكان بمحافظة الشرقية حيث تم إجراء مقابلة مع السيد األستاذ  مدير فرع المج
 باالتى:

  
  يوجد خطة استراتيجية فى مجال السكان خاصــة بفــرع المجلــس القــومى للســكان كجهــة أنه

ويشــارك فــى إعــدادها كافــة الجهــات المعنيــة ... وتتــرجم الخطــة  منســقه مــع الجهــات األخــرى
 االستراتيجية الخمسية إلى خطط سنوية تنفيذية.

ى لــــإ 2007ســــتراتيجية الحاليــــة ... االســــتراتيجية الثالثــــة حيــــث تغطــــى الفتــــرة مــــن وتمثــــل اال
2012. 

 الخطة االستراتيجية فى مجال الســكان مهمــة جــدًا حيــث تســهم إلــى حــد الفرع أن  يرى مدير
 ...هداف الفرعية للخطة السنوية التنفيذيةألكبير فى تحديد ا

 ع اهــداف الخطــة حيــث يمكــن تعــديل الهــدف شار مدير الفرع أنــه يوجــد مرونــة فــى التعامــل مــأ
 فى حالة صعوبة تحقيقه (يمكن التثبيت أو رفعه قليًال).

  هم معوق يحول دون تحقيق األهداف هو التمويلأومن وجهة نظره أن. 

  ويقــــوم فــــرع المجلــــس القــــومى للســــكان بــــدور التنســــيق بــــين الجهــــات وهــــو األســــاس حيــــث أن
 العامليين بالفرع لهم خبرات عاليه.

  تغطــى فى مجــال الســكان وتنظــيم األســرة  سبق إعداد خطط استراتيجيةشار مدير الفرع أنه أو
 .2012-2007ثم أخيرًا  2007-2002ثم  2002-1997الفترات التالية 

  ويرى أن أهميــة إعــداد خطــط ســنوية تنفيذيــة منبثقــة مــن الخطــة االســتراتيجية تســاعد كثيــرًا فــى
جية والتــى بــدورها تســاعد فــى تحقيــق األهــداف القوميــة تحقيــق األهــداف الــواردة فــى االســتراتي

 األربعة.
 
 هـــداف االســـتراتيجية فـــى الخطـــة الســـنوية ألويـــرى مـــدير الفـــرع انـــه يمكـــن العمـــل علـــى جـــزء مـــن ا

هــدف فــإن  16أو  15التنفيذيــة فمــثًال ... يقــول مــدير الفــرع ان الخطــة االســتراتيجية تحتــوى علــى 
 أهداف وذلك حسب اهمية المرحلة. 7أو  6اف الخطة السنوية تاخذ بعض هذه األهد

 
  ــــى مســــتوى ــــومى للســــكان إعــــداد اســــتراتيجيات ســــكانية عل ــــس الق ــــرع المجل ــــدير ف ــــد م يؤي

ـــة ... حيـــث يمكـــن خلـــق قاعـــدة بيانـــات ســـكانية حيـــث يفتقـــدون هـــذا فـــى  المراكز/األقســـام اإلداري
 المرحلة الحالية.
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 اريــة ال تعمــل خطــط ســكانية وعملهــا الحــالى هــو اللجــان الســكانية المشــكلة حاليــًا فــى المراكــز اإلد
 عمال وعرض المعوقات (باجتماع المجلس االقليمى للسكان).ألمجرد تسيير ا

  
  حيــث ويرى أنه ممكن فى المركــز اإلدارى إعــداد قاعــدة بيانــات أوليــة للســكان مــن االرقــام المطلقــة

 لحالية.يصعب حساب المؤشرات على مستوى المراكز اإلدارية لقلة الخبرات ا
  
  ومـــن مزايـــا التخطـــيط علـــى مســـتوى المراكـــز اإلدارية/األقســـام هـــو أنشـــاء قواعـــد بيانـــات ســـكانية– 

تحديد المستهدفات حيث نستطيع أن نتعرف على وحدات تقديم الخدمة القوية والوحدات الضــغيفة 
 التى لم تحقق المستهدف.

  
  هــم الجهــات التــى تســاعد إعــداد أويــرى مــدير فــرع المجلــس القــومى للســكان بمحافظــة الشــرقية أن

 الخطة هى :

 –مســئول تنظــيم األســرة داخــل المركــز  –مركــز معلومــات مجلــس المدينــة  –وقــاف ألا –الصــحة 
مســـئول التنميـــة البشـــرية ووظيفتــــه مســـتحدثة ويســـمى نائـــب التنميــــة البشـــرية فـــى المركــــز اإلدارى 

ة اإلعالميــة والتدريبيــة ويقــوم نشــطألمســئول تنظــيم األســرة ودوره يســاعد فــى إعــداد اويشــرف علــى 
أيضـــا بمســـئولية المتابعـــة باإلضـــافة إلـــى بعـــض المســـئوليين علـــى مســـتوى المحافظـــة مثـــل مـــدير 

المـــرأة علـــى مســـتوى المركـــز  ةوأخيـــرًا أمينـــ –الهـــالل األحمـــر  –الجمعيـــة العامـــة لتنظـــيم األســـرة 
  اإلدارى.

  
 .يرأس الفريق السابق رئيس المركز/القسم 
 
 ر فرع المجلــس القــومى للســكان أن مكونــات الخطــة االســتراتيجية فــى مجــال الســكان السيد مدي أفاد

عــــن مكونــــات الخطــــة االســــتراتيجية علــــى  اً علــــى مســــتوى المركز/القســــم اإلدارى لــــن تختلــــف كثيــــر 
 مستوى المحافظة حيث تحتوى على :

 
 األهداف الفرعية 

 تحليل الموقف السكانى من خالل مجموعة من المؤشرات السكانية 

 تحديد األهداف الفرعية كميًا على مستوى المركز اإلدارى 

 تحديد معوقات التنفيذ 

 المتابعة والتقييم  
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وآيل وزارة الصحة والسكان بمديرية الصحة 
 بالشرقية

  
 : من خالل مناقشة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية آفاد باالتى 
 

 وتغطـــى الفتـــرة إعـــدادها  وقـــد شـــارك فـــى يوجـــد خطـــة اســـتراتيجية علـــى مســـتوى المحافظـــة
 .وتنقسم إلى خطط سنوية تنفيذية 2007/2012

 
 بالنســــبة ، يــــرى ان الخطــــة الخمســــية االســــتراتيجية علــــى مســــتوى المحافظــــة لهــــا أهميــــة كبيــــرة

الــدعم الخــارجى وأن  قصــور فــىن يظهــر لهــا معوقــات مثــل أأى خطــة يجــب  نأ، للمعوقــات
 المعوقات تختلف من إدارة ألخرى.

  
  التخطــيط االســـتراتيجى أفــاد أننـــا نســتطيع ان نتعـــرف علــى شـــرائح المجتمــع حيـــث زايـــا موعــن

 التركيب العمرى، التعلم والتسرب من التعليم الحالة العملية ... الخ.
  

 ة على مستوى المركــز اإلدراى فــى الريــف أو القســم فــى الحضــر ...طيؤيد بشدة أعداد خ ،
 .ل مشاكلهموتعمل على ح ألنها أدق، ونابعة من احتياجاتهم،

  
 أكيــد أن المجموعــة  /القســموأفاد أيضا ... إذا أعــدت الخطــة علــى مســتوى المركــز اإلدراى ...

المشـــاركة فـــى اإلعـــداد قـــادرة علـــى التنفيـــذ مـــع وجـــود مســـاعدات بســـيطة مـــن خبـــرة المســـتوى 
 األعلى.

  
 يـــرى فريـــق العمـــل الـــذى يقـــوم بإعـــداد هـــذه الخطـــة يتكـــون مـــن : العـــاملين بـــاإلدارة الصـــحية 

اإلعــالم ... ألنــه مــن الضــرورى أن  –الشــئون االجتماعيــة  –باإلضــافة إلــى التربيــة والتعلــيم 
المشــاركة المجتمعيــة والحــزب علــى الجهــات األخــرى ويؤكــد مــع دارة الصــحية أليشــرك مــدير ا

 الوطنى.
  

  ى كــل األنشــطة المكلــف بهــا لــهــم العناصــر التــى تشــتمل عليهــا الخطــة : أنهــا تحتــوى عأوعــن
 خطة التوعية وتوفير الوسائل. –المطلوبة  الطبية خطة المستلزمات –دريب مثل الت

  
  وعــن العالقــة بــين خطــة المركــز اإلداريــة وخطــة المحافظــة ... يــرى أنــه مــن األفضــل أ، يــتم

 .مركز إدارى بالمحافظة فى خطة واحدة 13تجميع خطط الـ 
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 مسئول اإلعالم بمديرية الصحة والسكان بالشرقية
  
  تى :آلباول اإلعالم بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة مسئآفاد 
 

 أنــه ال ن إال ابــالرغم انــه شــارك ألول مــرة فــى إعــداد خطــة اســتراتيجية خمســية فــى مجــال الســك
 .يشعر بها

 
  النشــاط اإلعالمــى بمديريــة الصــحة المطلــوب تنفيــذة يــتم مــن خــالل الخطــة المرســلة مــن وزارة

اإلعالمـــى بترجمـــة خطـــة وزارة الصـــحة والســـكان إلـــى الصـــحة والســـكان حيـــث يقـــوم المســـئول 
 خطط إعالمية تنفيذية.

  
  مفيــدة جــدًا يــرى أن الخطــة االســتراتيجية الســكانية والتــى يعــدها فــرع المجلــس القــومى للســكان

 .صويجب أن تنفذ بإخال
  

 يؤيد تمامًا إعداد استراتيجية فى مجال السكان على مستوى المراكــز اإلداريــة واألقســام يشــارك 
 –شــيخ البلــد  –ة ســة مثــل مــدير المدر عيــالقيــادات الطبي –فى إعدادها: قيادات الحكم المحلــى 

 –مدير اإلدارة الصحية  –أيضا القيادات التنفيذية مثل : رئيس الوحدة المحلية ، الجامعشيخ 
 طبيب الوحدة باإلضافة إلى عضو المجلس الشعبى المحلى.

  
 ـــة ل اإلعـــالم يجـــب ان تـــرتبط هـــم عناصـــر الخطـــة آفـــاد مســـئو أل بالنســـبة ـــات وطبيع باإلمكاني

يمكن الحصول على التمويل من التبرعات أو كسب تأييد الجهات الخارجية أو من و  المشكلة
 القيادات الطبيعية، وعلى المجتمع ضرورة أن يحس بأنه عنده مشكلة سكانية.

 اد بــان العالقــة وحول السؤال الخاص كيف يرى العالقة بين خطة المركز وخطة المحافظــة آفــ
ن يــتم أتصــال بــين خطــة المركــز اإلدارى وخطــة ضــرورة أتحقيــق األهــداف والمتابعــة و هــى 

 .المحافظة
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 تنظيم األسرة بمحافظة بالشرقية ةمدير
  
  بالحوار مع مديرة عام تنظــيم األســرة بالمحافظــة أفــادت بانهــا تســلمت عملهــا كمــديرة لتنظــيم األســرة

بــاالتى  تآفــادال حول وجود خطة استراتيجية سكانية فى المحافظة بالمحافظة منذ سنتين. ويالسؤ 
: 

 
  ... أفــادت باإليجــاب ... وأنهــا شخصــيًا شــاركت فيهــا مــع مجموعــة المجلــس القــومى للســكان

 .كدت ان خطة مديرية الصحة هى ضمن خطة المحافظةوأ
 

 وهــى لهــا  أن استراتيجية مديرية الصحة تنبثــق مــن قطــاع الســكان بــوزارة الصــحة والســكان
والتـــــى تغطـــــى الفتـــــرة  عالقـــــة بالخطـــــة االســـــتراتيجية للســـــكان علـــــى مســـــتوى المحافظـــــة

2007/2012. 
  

 .تؤكد أنه يوجد لجنة سكان على مستوى المحافظة تضم كل الهيئات األخرى 
  

 حيــث أن  وتوافــق علــى إعــداد اســتراتيجيات ســكانية علــى المســتوى المركــز اإلدارى/القســم
 اقع باإلضافة إلى اإلطالع عن المشكالت بشكل سريع.المزايا ستكون أقرب للو 

  
  الشــباب وارياضــة  –اإلعــالم  –التربيــة والتعلــيم  –وتــرى أن الجهــات المشــاركة هــى األوقــاف

 .محدده رادو م أوالمحليات حيث سيكون له
  

  وعن السؤال الخاص باهم عناصر الخطة ... أفادت أن الخطة يجــب أن تركــز علــى عنصــر
نســبة الريــف م وخاصــة مــن رجــل الــدين حيــث لــه كلمــة مســموعة باإلضــافة أن التوعية واإلعــال

 %.77محافظة الشرقية تمثل فى 
  

 .وترى أن خطة المركز اإلدراى تفيد خطة المحافظة حيث ستكون جزء من الكل 
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 اإلدارة الصحية بمرآز بلبيس ةمدير
  
 تى :آلبا ت مديرة اإلدارة الصحية بمركز بلبيسفادأ 
 

  ألن محافظــة الشــرقية  يوجــد خطــة اســتراتيجية ســكانية علــى مســتوى المحافظــةتعلم أنه ...
مشهورة بتعدادها العالى ... ولذا يجب أن تكون بها خطــة حازمــة جــدًا بســبب التطــور الســريع 

 فى النمو السكانى.
 

  وحول الســؤال بالخطــة الســنوية المنبثقــة مــن الخطــة االســتراتيجية أفــادت بأنــه أكيــد يوجــد خطــة
 ية تنفيذية ينبثق منها خطط ربع سنوية يحدد فيها المستهدفات المطلوب تحقيقها.سنو 

  
  بالنسبة إلعداد خطة استراتيجية على مستوى المركز اإلدارى أفادت مديرة إدارة بلبيس الطبية

يوجد خطة اســتراتيجية ينفــذ فيهــا جــودة خــدمات تنظــيم األســرة وكيــف تعلــو بالخــدمات بأنــه 
 .المطلوبة وتعلو بالمستهدفات

  
 ال يوجد خطط استراتيجية على مستوى مركز بلبيس تشارك فيها األجهزة األخرى فأنهم  أفادت

 .اإلستراتيجيةيفكرون حاليًا فى إجتماع المجلس التنفيذى إلعداد هذه 
  

 ســتراتيجى أفــادت مــديرة اإلدارة الطبيــة أنــه البــد مــن وجــود خطــة تعتمــد إلوعن مزايا التخطــيط ا
 العلمى فى التنفيذ حتى تحقق األهداف المطلوبة.على األسلوب 

  
 اإلعــالم  – فوعــن مشــاركة األجهــزة األخــرى أفــادت أنــه البــد مــن مشــاركة كــل مــن األوقــا– 

 الشباب والرياضة. –الوحدات المحلية  –التربية والتعليم 
  

  ومــن القــائم علــى التنفيــذ والخطــوات –وعــن أهــم مكونــات الخطــة ... البــد مــن تحديــد الهــدف 
 التى يتم إجراءها باإلضافة إلى المتابعة.

  
  مـــن خـــالل  هـــى األســـاس فـــرعأن األوعـــن العالقـــة بـــين الخطـــة وخطـــة المحافظـــة ... أفـــادت

 التعاون مع الجهات األخرى.
  

 : وعن دور األجهزة المشاركة أفادت مديرة إدارة بلبيس الطبية باآلتى 

ة الطبيـــة، واألوقـــاف تقـــديم الـــدعم المشـــورة والخدمـــ –دور الصـــحة ينصـــب فـــى تقـــديم الوســـيلة 
  الشعبية، والتربية والتعليم تقدم المشورة للطلبة. اتالدينى، والوحدة المحلية تقدم الخدم
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 مدير عام اإلدارة الصحية بالزقازيق
  
  باآلتى :مدير عام اإلدارة الصحية بالزقازيق آفاد 
 

 وشــارك فيهــا كوكيــل  محافظــةيعلم تمامًا عن وجود خطة استراتيجية سكانية على مســتوى ال
 لمديرية الصحة قبل أن يكون مديرًا لإلدارة الصحية بمركز بلبيس.

 
  يؤكد على ضرورة وجود خطة استراتيجية سكانية على مســتوى المحافظــة تضــم كافــة الجهــات

الحــزب  –نــوادى المــرأة  –الشباب والرياضة  –التربية والتعليم  –ذات العالقة مثل : األوقاف 
ى مــدنالمجالس الشعبية المحليــة حيــث يقــوم األخيــر بــدور المســاعدة مــع المجتمــع ال –الوطنى 

 لقطاع الصحة.
  

  والخطــة الســنوية آفــاد أيضــا بانــه يوجــد خطــط ســنوية تنفيذيــة تنبثــق مــن الخطــط االســتراتيجية
 .تنفيذية مهمة بشرط المتابعة وربط العالقة بين الجهات بعضها للبعض

  
 يؤيد إعداد استراتيجية ســكانية علــى مســتوى المراكز/األقســام اإلداريــة و  يوافق على الالمركزية

 .حيث تعد الخطة من أسفل إلى اعلى
  

  ــــا التخطــــيط االســــتراتيجيى أن المركــــز اإلدارى يضــــع خطتــــه ومــــن وجهــــة نظــــره أن أهــــم مزاي
ومعوقاتــه للجهــات األعلــى حتــى تكــون علــى علــم ... مــع ضــرورة وســلبياته ويوضــح إيجابياتــه 

 المجتمع المدنى والجهات األخرى. مشاركة
  

 مشاركة الجهات األخرى إعداد الخطة االســتراتيجية أكــد علــى مشــاركة كــل مــن األوقــاف  وعن
الحــــزب  –مجلــــس المدينـــة كجهـــاز تنفيــــذى وأشـــرافى  –الحكــــم المحلـــى  –التربيـــة والتعلـــيم  –

 أحزاب المعارضة. –الوطنى 
  

  الحكــم المحلــى الشــعبى وخطــة المحافظــة هــم عناصــر الخطــة ... أن تكــون مــن خــالل أوعــن
داريــة لجميــع الجهــات هى مجرد تجميع للخطط االســتراتيجية علــى مســتوى المراكز/األقســام اإل

 .واكد انه لو نجحت الالمركزية سوف تنحج المحافظة كلهاذات العالقة 
  
  



 124

مديرة مرآز تنظيم األسرة بمرآز أبو حماد 
 الشرقيةبمحافظة 

  
  تى :آلبا تفادة مديرة مركز تنظيم األسرة بمركز أبو حماد حيث أتمت مقابلة الدكتور 
 

  ... انــه يوجــد خطــة اســتراتيجية ســكانية فــى مجــال الســكان وتنظــيم األســرة والصــحة تعرف
 ،اإلنجابية على مستوى المحافظة

وتشارك الجهات المختلفة فى إعدادها، وترى أنها مهمة جــدًا فــى عملهــا كمــديرة لتنظــيم األســرة 
 تحتوى بياناتها على معدالت االستخدام ومعدالت المواليد.حيث 

 
  نه يوجد خطة سنوية تنفيذية فى مجال السكان على مستوى المحافظة وأيضا تحتــوى أسمعت

   على مؤشرات االستخدام والمواليد.
  ا نهــستراتيجية علــى مســتوى مركــز أبــو حمــاد حيــث أهــم مزاياهــا أإضرورة إعداد خطة تــرى

   .جية المحافظةترتبط باستراتي
  رئـــيس  –اإلعـــالم  –التربيـــة والتعلـــيم   -وتـــرى أن الجهـــات المشـــاركة تنصـــب فـــى األوقـــاف

   مجلس المدينة (ألن لهم كلمة على الناس) ثم اخيرًا الصحة.
 زمن تنفيذ  –القائميين بإعدادها  - مقدمةوعن عناصر الخطة االستراتيجية أن تحتوى على ال

 –ن العناصــر تأخــذ الترتيــب التــالى : تحديــد هــدف الخطــة أترى هداف و ألتحديد ا –األنشطة 
   انشطة الخطة ثم فريق العمل.

 هداف كمية حتى يمكن قياسها وزمن تنفيذ األنشطة.ألوعن محتويات كل عنصر أن تكون ا   
 حيــث يــتم  خطــة المركــز اإلدارى تســاهم كثيــرًا فــى الخطــة االســتراتيجية للمحافظــةن أوتــرى بــ

   .على مستوى المراكزتجميع المؤشرات 
 كــز اإلدارى، حيــث تصــل اآلن ر وترى أنه بالرغم من أن معدالت المواليد مازالت عاليه فى الم

إال انــه عنــد إعــداد خطــة ســكانية علــى  1996عــام  ‰37كانــت  نبعــد أ 2008عــام ‰ 27
   مستوى المركز اإلدارى سوف يكون له آثر إيجابى على هذا المعدل.

  تــــأثير كبيــــر علــــى المجتمــــع المحلــــى ووضــــع موضــــوعات الصــــحة وتــــرى أن رجــــل الــــدين لــــه
اإلنجابية فى مناهج التربية والتعلــيم ولــذا فمشــاركتهم فــى إعــداد الخطــة الســكانية علــى مســتوى 
المركز اإلدارى مهم جدًا مــع مشــاركة رؤســاء الوحــدات المحليــة لمــا لهــم آثــر علــى النــاس وهــم 

 .يساهموا فى إعداد الندوات والقوافل الطبية
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 مدير اإلدارة الصحية بأبو آبير
  
  أفاد باآلتى :حيث تم إجراء المقابلة مع سيادته و 
 

  وتشــمل بيانــات ومؤشــرات عــن  توجد خطة إستراتيجية ســكانية علــى مســتوى المحافظــةأنــه
 .عاملةالقوى التعليم و الالمواليد والوفيات وجميع الجوانب المراتبطة بالسكان من 

 
 لــــى انــــه عمــــل مــــنظم ولــــيس عشــــوائى والعمــــل مــــن خــــالل الخطــــة أهميــــة هــــذا العمــــل ترجــــع إ

 المدروسة يكون عمل جيد.
 

  أما بخصوص مدى علمه عن الخطة السنوية على مستوى المحافظة فى مجــال الســكان، فقــد
امــا علــى مســتوى اإلدارة الصــحية فإنــه يــتم إعــداد خطــه ومثــال  عــدم علمــه بإعــداد ذلــكأبــدى 

كيــد أأظهــر أن هنــاك التى تعتمد خالل فترة الخطة، ولكن ذلك خطة لطب األسرة، والوحدات 
 .خطة لمدة سنة ولكن لم يعلم عنها شئ ولم يراها

 
 أكد على ضــرورة إعــداد خطــة ســكانية ســنوية علــى مســتوى المحافظــة، وأهميــة ذلــك فــى  ولكنه

معرفــة مـــا يــدور حولـــك ومثــال ذلـــك معرفــة عـــدد المتعطلــين داخـــل المحافظــة، عـــدد الســـكان، 
ات فـــى الســـكان، نشـــاط تنظـــيم األســـرة هـــل لـــه نتـــائج أم ال، والتعـــرف علـــى أيـــن نحـــن الزيـــاد

 بالضبط.
  

 ،وبخصوص إعداد خطة سكانية على مستوى المركز اإلدارى أبدى سيادته أهمية إعداد ذلــك 
، امــا الخطــة علــى مســتوى المركــز أن تكــون ســنويةوالمناســب للمركــز فــى البدايــة أن تكــون 

، ســنوىن علــى مســتوى المحافظــة أمــا المراكــز فيفضــل ان تكــون فهــى تكــو  الخمســيةالخطــة 
 شهرى./ويخرج عنها برامج تفصيلية ربع سنوى

  
  ومـــن مزايـــا إعـــداد خطـــة إســـتراتيجية ســـكانية علـــى مســـتوى المركـــز اإلدارى فهـــى ترجـــع إلـــى

فــى حــل تلــك المشــكالت  بــين الجهــات مشــاكل كــل جهــة، التنســيق والتكامــلالتعــرف علــى 
المــدن عنــدما يكونــوا مشــاركين معنــا، ومثــال ذلــك التشــجير فهــى مســئولية  وخاصــة مــع رؤســاء

مجلـــس المدينـــة، وأن هـــذا النشـــاط نشـــاط بيئـــى، وموضـــوع النظافـــة مـــرتبط بصـــحة االســـنان، 
زالــة المخلفــات، إ وهــى مســئولة عــن النظافــة و  وحــدة صــحة البيئــةوهنــاك فــى المركــز اإلدارى 

، وأضــاف أيضــا انــه حديــد الــدوار لكــل جهــةتهمية ذلك أيضا بخصــوص إعــداد الخطــة هــو أو 
 ."طول ما فيه خطة فيه نجاح"
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  / وبخصــوص العناصــر أو الجهــات المطلــوب مشــاركتها فــى إعــداد الخطــة الصــحة / التعلــيم
/ التمــــوين / الطــــب البيطــــرى "فمطلــــوب تواجــــد مســــاهمة مــــن كــــل الجهــــات فمديريــــة  الزراعــــة

"إنفلــونزا يحتــاج الطــب البيطــرى فــى موضــوع و  الصحة تحتاج إلى مدير التعليم فــى المــدارس،
فمدير التربية والتعليم له دور مؤثر، فهناك تعاون بين كل  "شلل األطفال"وفى حملة  الطيور"

حتــاج تعــاون ت ه" وكــذلك حملــة الحصــبة"صــ"كــل واحــد فــى إختصاالجهات فى تنفيذ األنشــطة 
لكــل نشــاط فرعــى ويحــدد فيــه  مع التربية والتعليم فى وجود رئيس مجلس المدينة، فهناك خطة

مشــاركة جميــع الجهــات المســئولة عــن تنفيــذ النشــاط، والجهــات المشــاركة. وكــذا نــرى اهميــة "
 اإلدارات التنفيذية فى إعداد الخطة، ألن كلنا نكمل بعضنا".

  
  وبخصوص محتوى وعناصر الخطة علــى مســتوى المدينــة او المركــز اإلدارى أفــاد بانــه يجــب

نتــائج تحقيــق  –تحديــد مجموعــة األنشــطة المحققــه لألهــداف  –اف األهــدان تحتــوى علــى 
هنــاك أهــداف عامــة وأهــداف خاصــة، وهــى تحــدد بشــكل  واألهــداف ،هداف كمتابعة وتقيــيمألا

هــداف تحتــاج متابعــة فــى تحقيقهــا مــن ألكمــى ومطلــوب تحقيقهــا خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، وا
 .مكانية المحددة لذلكخالل األنشطة وتنفيذها فى التوقيتات الزمنية وال

  
  وعن مدى مســاهمة الخطــة علــى مســتوى المركــز فــى تحقيــق أهــداف المحافظــة، حيــث أوضــح

"أن يبــدأ أن أى معلومة تبدأ من القرية ثم المركــز اإلدارى ثــم مســتوى المحافظــة، وانــه يفضــل 
، ومــن خــالل تجميــع ذلــك يــتم الوصــول إلــى خطــة المركــز ثــم التخطيط مــن أســفل إلــى أعلــى"

 المحافظة. خطة
  

  أما عــن تحديــد أدوار الجهــات فكــل فــرد وكــل مســئول عــن جهــة لــه دور مــن داخــل اختصــاص
 ... الــخ" ه"التعليم فى اختصاصه، الصحة فى اختصاصه، البيطــرى فــى اختصاصــكل جهة 

فهنـــاك دور  "الحصـــبة"والكـــل لـــه مســـاهمة ودور فـــى تحقيـــق األهـــداف، ومثـــال ذلـــك موضـــوع 
 ور مشارك من جانب التربية والتعليم.رئيسى من جانب الصحة، ود

"أن يبدأ من الحاجة الصغيرة ثم الذى يليها فى الكبر/حتى الوصول إلى والمهم فى التخطيط 
ن مــ  مكنى قرية ستظهر، وســنتأفلو هناك مشكلة فى إحدى الوحدات فى  مستوى المحافظة"

   معالجتها فى إطار التعاون مع جميع المستويات.
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 اإلدارة الصحية بكفر صقر محافظة الشرقيةمديرة 
  
  باآلتى :مديرة اإلدارة الصحية بكفر صقر أفادت 
 

  عــن وجــود خطــة إســتراتيجية ســكانية علــى مســتوى المحافظــة وهــى اشــتغلت فــى إعــدادها وقــت
ان كانت مسئولة تنظــيم األســرة بــاإلدارة الصــحية لمــدة خمــس ســنوات قبــل توليهــا مــديرة اإلدارة 

وكل سنة كانــت تعمــل مــا يســمى بورقــة عمــل حيــث تتعــرف علــى إنجــازات الســنة الصحية ... 
كــة وســائل تنظــيم األســرة ونســبة التغطيــة وتضــع تصــور مســتقبلى بحيــث تحقــق نســبة ر مــن ح

   مستهدف أعلى من الالئى يستخدمن وسائل تنظيم األسرة.
جــد مــا يســمى وعن المستهدف ... إذا لم يتحقق تبحث عن األسباب ... وفى الماضى كــان يو 

بالنجمة الذهبيــة التــى تمــنح للوحــدات النموذجيــة ... وعــن نــدوات الصــحة اإلنجابيــة كانــت تنفــذ 
اطفــال أصــحاء بــدنيًا وغيــر معــاقيين والدة فــى التجمعــات الســكانية حيــث يــتم التعــرف كيــف يــتم 

  و بدنيًا.أ ذهنياً 
 

  منهـــا خطـــة تنفيذيـــة وعـــن الخطـــة االســـتراتيجية الخمســـية علـــى مســـتوى المحافظـــة وهـــل ينبثـــق
ســنوية ... أجابــت األســتاذة الــدكتورة (بعيــدًا عــن الســؤال) أيضــا تتــابع تنفيــذ الخطــة مــن خــالل 
ورقة عمل حيث تمر على وحدات تقديم خدمات تنظيم األسرة وتتعــرف علــى أســباب القصــور 

م فــى مكــان تقــديم الخدمــة وهــل يوجــد اطبــاء أم ال؟ أوهل هــى موجــودة فــى المجتمــع الخــارجى 
ال؟ وهـــل وســـائل تنظـــيم  وهـــل هـــم علـــى مســـتوى تـــدريب جيـــد أم م ال؟أت مرضـــاوهـــل يوجـــد م

األســـرة متـــوفرة أم ال؟ وتتغلـــب علـــى هـــذا بـــإجراء نـــدوات للمجتمـــع الخـــارجى وتـــدريب لألطبـــاء 
 .رضة مع توفير وسائل تنظيم األسرةوالمم

 
 ها تتوقف على توفر اتيجية على مستوى المركز اإلدارى/القسم أفادت انر وعن إعداد خطة إست

وهى تستطيع أن تضــع خطــة وترفعهــا  اإلمكانيات وهل ستقوم المديرية بالمحافظة بالمساعدة؟
إلــى مديريــة الصــحة والســكان توضــح فيهــا كيــف تعلــو بمعــدل التغطيــة فــى المركــز اإلدارى؟ 

 وكيف تزيل القصور فى الخدمات الصحية؟
  

 ر عــن الـــذين يشــاركون فـــى إعــداد خطـــة أوضــحت الـــدكتورة مــديرة اإلدارة الصـــحية بكفــر صـــق
ــــى مســــتوى المركــــز اإلدارى ال يخــــرج عــــن مســــئول تنظــــيم األســــرة   –إســــتراتيجية ســــكانية عل

المســئول عــن  وعــالم واخيــرًا الوقــائى حيــث هــإلممثــل ا –إحصــائى اإلحصــاء بمجلــس المدينــة 
 بيانات اإلحصاءات الحيوية.
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  ن نعلم:أوعن عناصر الخطة اإلستراتيجية أفادت بأنه يجب 

 تعداد السكان فى العام السابق للخطة. -

 عدد السكان. 1/6تعداد السيدات فى سن الحمل حيث يمثلون  -

 عدد السيدات الالئى يستخدمن وسائل منع الحمل. -

 معلومات عن المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية. -
  

 نشاط.الصحية يختلف من وحدة إلى أخرى من حيث حجم ال وأفادت عن عمل الوحدات 
 

 هــداف خطــة المحافظــة تعطــى رؤيــة أوتفيــد أن ربــط أهــداف خطــة المركــز اإلدارى/القســم ب
 –أمــاكن القصــور  –نســبة التغطيــة  –عــن مركــز كفــر صــقر مــن حيــث عــدد الســكان  صــادقة

   العيادات المتنقلة ... الخ. –القوافل الطبية 
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مدير فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة 
 القاهرة

  
  اآلتى :إجراء المقابلة المتعمقة مع سيادته وأوضح حيث تم 
 

 ) 2007أنـــه توجـــد خطـــة إســـتراتيجية ســـكانية علـــى مســـتوى محافظـــة القـــاهرة وتمثـــل الفتـــرة – 
"المجلــس القــومى للســكان هــو الــذى )، وقد تم المشاركة فى هذه الخطة، وخاصة أن 2012

 .يقود هذا العمل"
 

  والمجلــس 2008/2009خرهــا "آخطط تنفيذيــة ســنوية وقد تم ترجمة الخطة االستراتيجية إلى "
للخطـــة الســـنوية فـــى اإلعـــداد القـــومى للســـكان لـــه دور رئيســـى فـــى إعـــداد ذلـــك، وجـــارى حاليـــًا 

 ".2009/2010مجال السكان "
  

  وأفاد بأهمية إعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى المحافظة وأن هذا يرجع أهميته إلى
أى تحديد اهداف الخطة، وهناك مدى بعيــد يحــدد  نوصل إلى إيه""معرفة نحن فين وعايزين 

 فى الخطة االستراتيجية، ومدى قريب يحدد فى الخطة التنفيذية السنوية.
  

  وهــو المعــوق الرئيســى،  "المعــوق المــالى"وعن معوقات تنفيذ الخطــة أفــاد بــأن اهــم معــوق هــو
ت فــى عيــادات تنظــيم األســرة، وخاصة فــى اهميــة تــوفير طبيبــا "المعوق البشرى"وهناك أيضا 

 ."الطبيبات المدربات"وخاصة انه يوجد نقص فى الطبيبات وخاصة 
  

  يوافق فــى إعــداد ذلــك وضح انه أوعن موضوع إعداد خطط إستراتيجية على مستوى األقسام
، أما األقسام فهى مستوى داخل األحيــاءحياء ألنه يوجد أ "على مستوى الحى وليس القسم"

وهــو  "إعــداد خطــة تنفيذيــة ســنوية ولــيس إســتراتيجية خمســية"ى الحــى ويفضــل علــى مســتو 
يفضــل أن تكــون الخطــة االســتراتيجية علــى مســتوى الحــى أن تكــون مــدتها ســنة فقــط علــى أن 
تترجم بعد ذلك إلى خطط ربع سنوية حتــى يمكــن إجــراء التقيــيم المرحلــى لنشــاط األحيــاء علــى 

 مستوى المحافظة.
  

 على مستوى الحى أفاد بأن اهمية ذلــك يرجــع إلــى مكانــة كــل حــى  وأهمية إعداد خطة سكانية
ـــع علـــى مســـتوى المحافظـــة فـــى تحقيـــق اإلنجـــازات  ـــة، وكـــذلك المواق ـــع القوي ـــد المواق "وتحدي

 لتكثيف األنشطة فى األماكن األكثر زيادة فى عدد السكان، وفى عدد المواليد. الضعيفة"
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  داد الخطـــة الخاصـــة بـــالحى او القســـم ن يشـــاركوا فـــى إعـــأوعـــن ممثلـــى الجهـــات الـــذى يجـــب
وقــاف / الشــباب والرياضــة / القــوى أل "رئيس الحى / اإلدارة الطبية / ااوضح ضرورة وجود 

العاملة / الثقافة / اإلعالم / تمثيــل الكنيســة لتواجــده بكثــرة فــى القــاهرة / المجلــس القــومى 
 .يقود هذا الفريق وهذا العمل رئيس الحى. وهو يفضل ان للسكان

  
  أما عن مكونات وعناصر الخطة االستراتيجية علــى مســتوى الحــى أوضــح بضــرورة أن تشــمل

ه تم تحديدها كميًا ويفضل أن فيوصالهداف" أل"تحليل الموقف السكانى (الوضع الحالى) / ا
تكون فى صورة أهداف عامة وفرعية / تحديــد نقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتحــديات / 

ــد مجموعــة المعو  قــات التــى مــن المتوقــع أن تعــوق العمــل مســتقبليا وتعــوق حصــر وتحدي
نشطة التى تحقق األهداف / وبعد ذلك توضيح كيفية أل تحقيق األهداف / يلى ذلك حصر با

برئاسة رئيس الحى بالتعاون والتنســيق مــع فــرع إدارة الخطة من خالل (لجنة السكان بالحى) 
 المجلس القومى للسكان على مستوى المحافظة.

  
 ن األعضــاء الممثلــين إلعــداد الخطــة فمهــم جــدًا تواجــد (رئــيس لجنــة الصــحة والســكان أمــا عــ

   بالمجلس الشعبى المحلى / امينة المرأة بالحى) ضمن الفريق السابق ذكره.
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مدير هيئة محو األمية وتعليم الكبار بمحافظة 
 القاهرة

  
 : حيث تم مقابله سيادته وأفاد باآلتى 
 

 جية لهيئــة محــو األميــة، أفــاد بوجــود خطــة إســتراتيجية للهيئــة بخصــوص وجــود خطــة إســتراتي
 مدتها أربع سنوات ومصدق عليها من السيد رئيس مجلس الوزراء.

 
 .وعن مشاركة سيادته فى إعداد هذه الخطة، اوضح بانه قد قام بالمشاركة فى إعدادها 

  
 هــا تــم ترجمتهــا أمــا عــن ترجمــة تلــك الخطــة االســتراتيجية إلــى خطــط تنفيذيــة ســنوية أوضــح أن

 على حدة طبقًا للمخطط االجمالى. ةعمل كل سنبنو 
  

  فـــى إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية فـــى مجـــال الســـكان علـــى مســـتوى وعـــن مشـــاركة ســـيادته
 – 2007المحافظــة أفــاد أنهــا تــم بالفعــل المشــاركة فــى اإلعــداد لهــا وعــن الفتــرة الزمنيــة (

2012(. 
  

 اد خطــة ســكانية علــى مســتوى المحافظــة، أفــاد وعــن رؤيــة ســيادته فــى مــدى األهميــة فــى إعــد
 "أى عمــل عشــوائى بالتأكيــد لــن يصــل إلــى نتيجــة" بأهميه ذلــك بالتأكيــد، وهــذا يرجــع إلــى أن

ألنه عند إعداد الخطة يمكننا تحديد نقاط القوة والضعف التى يمكن التركيز عليهــا، حيــث ان 
هـــذه الحالـــة يجـــب تأكيـــدها  نقـــط القـــوة يمكـــن إســـتنتاجها مـــن خـــالل الســـنوات الماضـــية، وفـــى

 وتغطيتها عند إجراء التخطيط.
  

  وعـــن مـــدى وجـــود أى معوقـــات عنـــد تنفيـــذ الخطـــة الســـنوية، أوضـــح أنـــه فـــى أى خطـــة نكـــون
وعندما يواجهنا معوقات ال نحاول ان نحيدها متحمسين فى البداية وبعد كده يفطر حماســنا، 

فقــد أكــون أنــا كجهــة ماشــى  المجتمــع" "النــواحى اإلداريــة والروتينيــة فــىأو نعدى منها، مثل 
كــويس وتكــون جهــة أخــرى مــن الجهــات القصــة مــش فــى دماغهــا، أو أن الجهــة تكــون مــش 

ى إحبــاط وتخلينــى ال لــفاضــيالى أو تكــون عنــدها همــوم ومــش مركــزه معايــا، وبالتــالى تحــدث 
 أكمل فى هذا االتجاه.

  
  دارى فــى المحافظــات الريفيــة يــه فــى إعــداد خطــة إســتراتيجية علــى مســتوى المركــز اإلأوعــن ر

"ال تفضــل أن تكــون هنــاك وعلى مستوى الحــى أو القســم فــى المنــاطق الحضــرية، اوضــح انــه 
علــى مســتوى المركــز ألن االســتراتيجية رؤيــة عامــة، ولكــن علــى مســتوى إستراتيجية  خطة
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 دادهاـالمركز يفضل ان تكون خطة تنفيذية مستنبطة من الخطة االســتراتيجية والتــى تــم إعــ
ل مركــز ياخــذ ويعــد خطــة تنفيذيــة أو تفصــيلية علــى نطــاق ـأى أن كــ على مستوى المحافظــة"

 ."أعمل إستراتيجية ليه"هذا المركز، ألن على المستوى الصغير 
  

 دارى إلالمركــز ا وعن الجهات التــى مــن المفــروض أن تشــارك فــى إعــداد الخطــة علــى مســتوى
ان وأعتقــد أن جميــع الجهــات داخــل "كــل مــن لــه عالقــة بالســكأو الحــى او القســم أوضــح 

ميــة لــه عالقــة بالســكان، الشــباب والرياضــة لــه ألمثــال محــو ا المحافظــة لهــا عالقــة بالســكان"
كــل الفئــات داخــل الحــى أو  نعالقة بالسكان، التضامن االجتمــاعى لــه عالقــة بالســكان، أى أ

 المركز مسئولين أن يشتركوا معنا فى مجال السكان.
  

 تخصصــيه أكثــر مــن خطة وما تحتويه من وجهة نظر سيادته أفــاد بأنهــا وعن مكونات تلك ال"
الالزم بمعنى أننــى بأشــتغل علــى محــاور معينــه، فــنحن نشــتغل علــى التعــداد بنشــتغل علــى 

ــد  ــى الو و الموالي ــذلك تنظــيم النســل"فعل ــات وك فنتــاول كــل محــور بالتفصــيل فنبــدأ بتوضــيح  ي
وأوكد أن تنظيم العمل فى مجــال الســكان  فيه""الموقف السكانى بالتفصيل ونحدد ماذا نعمل 

مشابه تمامًا للعمل فى محو األمية، وأن العــاملين مــرتبطين بــبعض إرتبــاط وثيــق (ولــو نجحنــا 
   .فى ده سننجح فى دة) ألن نجاحهم االثنين مرتبط ببعض تماماً 
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 القاهرةمديرة معلومات مديرية الثقافة ب
  
 باآلتى : توأفاد اهسيادتمع قابله إجراء المحيث تم م 
 

  للجهة التى تعمل بها أفادت بأنها تم إعداد رؤية من خالل بخصوص وجود خطة إستراتيجية
الثقافة، للوصول إلى دعم ثقافة تنظيم األسرة لدى الجمهور، والمفروض أن تتكون األسرة من 

 طفلين أو ثالثة على األكثر.
 

 نــه تـــم المشــاركة مـــع المجلــس القـــومى وعــن مـــدى مشــاركتها فـــى إعــداد تلـــك الخطــة أفـــادت بأ
للســكان فــى إعــداد الخطــة الســنوية وكــذلك الخطــة االســتراتيجية وتــم إعــداد خطــط ســنوية مــن 

 الخطة االستراتيجية على مستوى الجهة التى أعمل بها.
  

  وعن مدى اهمية إعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى المحافظة أفادت أن هــذا العمــل
(تحديــد الوصــول إلــى الهــدف مــن خــالل مشــاركة كــل الجهــات علــى لــى مهــم، وهــو يرجــع إ
 .مستوى المحافظة)

  
  مالى / والمعتقدات مع الناس مطلوب تغييرهــا وعن معوقات تنفيذ الخطة، فهناك جزء منهــا)

 .مثل إنجاب الذكور والعزوة وعمالة األطفال)
  

 لــوب إعــداد فــى ضــوء وعــن رأيهــا فــى إعــداد خطــة إســتراتيجية ســكانية علــى مســتوى الحــى مط
 .(ألن كل حى لع معاييره الثقافية وظروفه المادية)الخطة الكبيرة للمحافظة 

  
   تحديــد عن مزايا التخطيط االســتراتيجى عنــد مســتوى الحــى، أفــادت بأهميــة ذلــك ومزايــاه فــى)

 .االحتياجات)
  

 ت وعن الجهات التى من المفروض أن تشارك فى إعداد الخطة على مستوى الحــى، فأوضــح
(التربيــة والتعلــيم / الثقافــة / مديريــة الصــحة / التضــامن االجتمــاعى / أنــه يجــب أن تشــمل 

 .األوقاف / الكنيسة / الجهات األهلية / رئيس الحى)
  

  تحليـــل الموقـــف الســـكانى وعـــن مكونـــات وعناصـــر الخطـــة، اوضـــحت أنهـــا يجـــب أن تشـــمل"
ــد األهــداف العامــة وال ــاط القــوة (الماضــى والحاضــر والمســتقبل) / تحدي ــة / تحديــد نق فرعي

والضعف / تحديد المتاح من اإلمكانيات / وما هو المطلــوب الوصــول إليــه مــن األهــداف / 
ــذ األنشــطة الســكانية / األنشــطة  ــد عناصــر االســتفادة مــن الجهــات األخــرى فــى تنفي تحدي

 .المطلوب تحقيقها / إدارة الخطة من خالل لجنة السكان بالحى)
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سرة بمنطقة المطرية إدارة تنظيم األمدير 
 الطبية

  
  باآلتى : توأفاد ا بمنطقة القاهرة الطبيةسيادتهمع مقابله إجراء الحيث تم 
 

  عــن مــدى علمهــا بوجــود خطــة إســتراتيجية ســكانية علــى مســتوى المحافظــة أفــادت بأنهــا تعلــم
 .ذلك

 
  وعــن مــدى أهميــة وجــود تلــك الخطــة علــى مســتوى المحافظــة، أفــادت باهميــة ذلــك وأوضــحت

 ."يجب فى هذه الخطة نخطى كل العوائق الموجودة للحد من الزيادة السكانية"بانه 
  

  ال وبخصوص مدى علمها بوجود خطــة تنفيذيــة ســكانية علــى مســتوى المحافظــة أفــادت بانهــا"
الجهــة مــن خــالل عقــد النــدوات واللقــاءات  لولكن يتم تنفيذ بعض األنشطة من خال تعلم ذلك"

ة الســــكانية، ويــــتم إعــــداد خطــــط علــــى مســــتوى حــــى المطريــــة شــــهريا والتوعيــــة بخطــــورة الزيــــاد
"ولكن الخطة ُتْعلُمُه هلية والمجلس الشعبى المحلى. عاون مع كافة الجهات والجمعيات األبالت

 .بخصوص المستوى التنفيذى الذى تعمله"
  

 بأن الحــى لــه  وبخصوص رأيها فى إعداد خطة إستراتيجية سكانية على مستوى الحى، أفادت
انشــطة ولكنهــا لــم تحضــر أى إجتماعــات علــى مســتوى الحــى بخصــوص األنشــطة الســكانية، 

"تؤيــد إعــداد خطــة علــى مســتوى والحــى طلــب تمثيــل تنظــيم األســرة فــى االجتماعــات، وهــى 
 .الحى"

  
 ) هــو أنهــا تشــوف المشــكلة الســكانية وتغطيــة وعــن مزايــا إعــداد الخطــة علــى مســتوى الحــى

) ســواء الناحيــة الثقافيــة أو الناحيــة الزيــادة فــى عــدد الســكانجميع الجوانــب التــى تــؤدى إلــى 
االجتماعية أو الناحية الدينية والعادات والتقاليد، باإلضافة إلى تغطية كل العوامل التى تؤدى 

 الزيادة السكانية.
  

  وعـــن ممثلـــى الجهـــات المطلــــوب مشـــاركتها فـــى تلـــك الخطــــة مـــع إدارة تنظـــيم األســـرة أفــــادت
"جميع الجهات التى لها مساهمة فى الحــد مــن الزيــادة الســكانية وكــل  بضرورة مشاركة كــل

ــين"كمشــ يجــب ان يكــون لهــا ممثلــين،  فالجهــة التعليميــة لة فرعيــة يجــب أن يكــون لهــا ممثل
 وكذلك الجهة الدينية، والطبية تشارك واالجتماعية تشارك.

  
  تحليــل الموقــف وعن محتوى هذه الخطه على مستوى الحى، أفادت بانهــا ضــرورة أن تشــمل)

هداف المطلــوب تحقيقهــا / تحديــد نقــاط القــوة والضــعف / ومــا هــى المعوقــات ألالسكانى / ا
 .التى ستقابلنى وكيفية التغلب عليها)
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 رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان
  
  تم إجــراء  مقابلــة مــع األســتاذة الــدكتورة رئــيس قطــاع الســكان بــوزارة الصــحة والســكان ودار النقــاش

حــول الالمركزيــة فــى التخطــيط االســتراتيجى فــى مجـــال الســكان وتنظــيم األســرة والصــحة اإلنجابيــة 
 ومشـاركة المجتمع المحلى فى إعـداد تلك االستراتيجيات وأسفرت المقابلة على ما يلى :

 
 السياســات الســكانية واالســتراتيجيات  نترى أ.د. رئيس قطاع السكان بوزارة الصــحة والســكان أ

 السكانية فى ج. م. ع. حققت المأمول بدليل : والخطط

% 60.2ثــم إلــى  2005% عــام 59إلــى  1984% عــام 24أن معــدل االســتخدام أرتفــع مــن  -
 ).DHSطبقا لنتائج المسح الديموجرافى الصحى ( 2008عام 

طفل/سيدة عام  3إلى  2005طفل/سيدة عام  3.1أيضا معدل الخصوبة الكلى انخفض من  -
 ).DHSالمسح الديموجرافى الصحى (طبقا لنتائج  2008

 
  بالنســبة إلنجــازات الخطــط الســنوية علــى المســتوى القــومى والمنبثقــة مــن الخطــة االســتراتيجية

. وترى أننا بحاجة إلى يمر بمرحلة البالتوهأن الوضع الحالى  2007/2012القومية للسكان 
الســتخدام بســيطة للغايــة بذل مزيد من الجهد بدليل أن االنخفاض فــى الخصــوبة والزيــادة فــى ا

 ويرجع هذا إلى األسباب التالية:

أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة الصحة والسكان فقط ... وترى البد من تفعيــل دور  -
 الجهات األخرى ذات الشراكة.

ال يوجد أســلوب علمــى إلجــراء عمليــات المتابعــة والتقيــيم ونفتقــد تمامــًا إلــى نظــام لتشــغيل  -
 .ءة عاليهالمنظومة بكفا

 .ال يوجد تمويل للخطة السنوية التنفيذية فى الوقت الحالى -
 

 لـــوائح وبنـــود الصـــرف مـــن الميزانيـــة طبقـــًا الحاســـبات و منظـــام الرقابـــة مـــن الجهـــاز المركـــزى لل
 لتعليمات وزارة المالية فى حاجة إلى مرونة أكثر ... حيث يالحظ الكثير من القيود.

 
 ألن الكثيــر حاليــًا يفهــم أن العمــل فــى  راكة المجتمعيــةسياســة العمــل التطــوعى والشــ تشــجيع

 مجال تنظيم األسرة يرتبط دائمًا بالفلوس.
  

 تسمع فقط (ولم ترى) عــن الخطــط  نهاأفادت رئيسة القطاع السكانى بوزارة الصحة والسكان أ
ــة علــى مســتوى المحافظــات والتــى تعــد مــن خــالل  االســتراتيجية والخطــط الســنوية التنفيذي

 لقومى للسكان وفى هذا الصدد ترى انه يوجد مجموعة من اإليجابيات تتلخص فى:المجلس ا

 مشاركة مديروا مديرات الصحة ومديروا تنظيم األسرة بالمحافظات فى إعداد الخطط. -
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مناقشــة إنجـــازات الخطــة فـــى المجلــس اإلقليمـــى للســكان حيـــث يضــم المجلـــس فــى عضـــويته  -
 دير تنظيم األسرة بالمحافظة.مدير مديرية الصحة والسكان بالمحافظة وم

تأمل بمزيد من التنسيق بــين مــديريات الصــحة والســكان وفــروع المجلــس القــومى للســكان  -
  .بالمحافظات

 
 سواء على مســتوى المركــز أو القســم  أبدت بشدة تفعيل الالمركزية ومشاركة المجتمع المدنى

درى بظـــــــروفهم وتعتبرهــــــا خطـــــــوة هامــــــة ... وســـــــوف يكـــــــون لهــــــا أثـــــــر إيجــــــابى ... ألنهـــــــم أ
 وأحتياجاتهم.

  
  أضــافت أخيــرًا انــه يــتم حاليــًا تفعيــل توصــيات المــؤتمر القــومى للســكان والــذى عقــد فــى يونيــه

 ، وسوف يكون للمحليات والمجتمع المدنى دور أكبر فى المرحلة القادمة.2008
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رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم 
 األسرة

  
  مجلــس إدارة الجمعيــة المصــرية لتنظــيم األســرة حــول رئــيس لــدكتور ا الســيدتــم إجــراء  مقابلــة مــع

  ما يلى :ودار الحوار حول مشاركة المجتمع المحلى فى إعداد استراتيجية سكانية 
 

 فــى ج. م. ع. حققــت المــأمول الســكانية السياســات واالســتراتيجيات بالنســبة للســؤال الخــاص ب
لمصـــرية لتنظـــيم األســـرة الجـــزء األكبـــر مـــن منهـــا أفـــاد الســـيد رئـــيس مجلـــس اإلدارة الجمعيـــة ا

 المأمول منها تحقق، وعن الجزء الذى لم يتحقق يرجع إلى األسباب التالية :

 قصور التمويل. -

 قصور التنسيق بين الوزارات والهيئات المنوطة بالعمل السكانى فى مصر. -

 قصور فى عدم توصيل أهداف السياسة القومية للسكان للمستوى المحلى. -
 

  2008/2009جــازات الخطــة الســنوية التنفيذيــة علــى المســتوى القــومى أفــاد بــأن خطــة نإعــن 
 :محاور اساسية هى  4التنفيذية ترتبط بـ 

  : توفير خدمات تنظيم األسرة ذات الجودة العالية المحور األول
  : تغيير سلوك المجتمع المدنى نحو تبنى مفهوم األسرة الصغيرة. المحور الثانى
  : ربط السكان بالتنمية المحور الثاثث
 : إجراء عمليات المتابعة والتقييم والتقويم للخطة. المحور الرابع

 
  تـــم تنفيـــذ المحـــور األول مـــن خـــالل تـــوفير خـــدمات تنظـــيم األســـرة بشـــكل مقبـــول مـــن خـــالل

الحكومه المصرية (وزارة الصــحة والســكان) حيــث تــم تــوفير الوســائل فــى أمــاكن تقــديم الخدمــة 
 قلة والفرق الطبية.الثابته والمتن

 
  الوحــدات الخاصــة بالجمعيــات األهليــة والقطــاع الخــاص ن أوعــن معوقــات التنفيــذ أشــار إلــى

 .تحتاج مزيد من الجهد حتى تكتمل المنظومة
  

 ة تـــتم مـــن خـــالل قطـــاع الســـكان بـــوزارة بـــوعـــن المحـــور الثـــانى ... أفـــاد بأنـــه يوجـــد جهـــود طي
االتحــاد  –المجلــس القــومى للســكان  –األســرة الجمعيــة المصــرية لتنظــيم  –الصــحة والســكان 

العام للجمعيات مــن خــالل تنظــيم وعقــد مــؤتمرات، لقــاءات للــدعوة نحــو تبنــى المجتمــع لمفهــوم 
األسرة الصغيرة ... يشاركهم فى هذا أجهزة اإلعالم ممثلة فى األذاعة والتلفزيــون. يعيــب هــذا 
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ال يمكـــن ان تغفـــل جهـــود رجـــال أن اإلعـــالم ال يصـــل إلـــى المســـتوى المحلـــى بشـــكل مكثـــف، و 
 الدين االسالمى والمسيحى اتجاه قضية السكان.

  
  وعــن المحــور الثالــث أفــاد أن ربــط الســكان بالتنميــة مــن خــالل الخطــة االقتصــادية االجتماعيــة

 للدولة ال تتم بالشكل الكامل.
  

  القــرار والمحور الرابــع هــو منــوط لكــل مــن المجلــس القــومى للســكان ومركــز المعلومــات واتخــاذ
 .بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

  
  يرجع إلى عجز التمويــل لــبعض الجهــات  2008/2009وعن معوقات تنفيذ الخطة القومية

 .المنوطه
  

  وعـــن االســـتراتيجيات الســـكانية علـــى مســـتوى المحافظـــات والخطـــط الســـنوية التنفيذيـــة حققـــت
محافظة إلى أخــرى ويرجــع هــذا إلــى الثقافــات المختلفــة بعض المأمول منها، وهى تتفاوت من 

هتمامــات القيــادات السياســية حيــث انــه يوجــد امــور أخــرى قــد أللمحافظــات باإلضــافة إلــى 
توفير ميــاه الشــرب  –المواصالت  –تشغلهم عن القضية السكانية مثل توفير رغيف الخبز 

أن نقــص التمويــل يلعــب دور تنســى ... وال يمكــن أن  األميــة وغيرهــا مــن المشــكالت األخــرى
 كبير فى هذا الصدد.

  
  وعن رأيه فى إعداد خطة إستراتيجية سكانية علــى المســتوى المركــز اإلدارى/القســم أفــاد الســيد

رئــيس مجلــس إدارة الجمعيــة المصــرية لتنظــيم األســرة أنــه يؤيــد بشــدة هــذا االتجــاه ويتمنــى ان 
نتعامـــل مـــع القضـــية بنظـــام الميكـــرو، تكـــون علـــى مســـتوى القـــرى والنجـــوع وقـــد آن األوان أن 

 .السياسات العامة ليس لها عائد أو هدف دون إعداد برامج محليةوأشار أن 
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 نتائج تحليل المناقشات المتعمقة
  
  الرغبــة األكيــدة فــى تطبيــق الالمركزيــة فــى التخطــيط الســكانى حيــث أن السياســات القوميــة فــى

 شاركة المجتمع المحلى.مجال السكان لن يكون لها عائد مجزى دون م
 
 إلــى أعلــى حيــث يبــدأ مــن أصــغر وحــدة إداريــة حتــى  لالتامة أن يبــدأ التخطــيط مــن أســف القناعة

 يصل إلى المستوى القومى.
  
  علــى حيــث مركزيــة التمويــل أأكــد الكثيــر أن كافــة األنشــطة والبــرامج المطلوبــة تملــى علــيهم مــن

ــــة المســــتوى المركــــزى دون الوضــــع فــــى ا ــــة عتألوحســــب رؤي ــــة المطلوب بــــار األحتياجــــات الفعلي
 للمستوى المحلى.

  
  بــالرغم أنــه لــم يــتم إعــداد اســتراتيجيات ســكانية علــى مســتوى المراكز/األقســام اإلداريــة ... أفــاد

الــبعض بانــه توجــد خطــط إســتراتيجية فــى مجــال تنظــيم األســرة، تنصــب حــول جــودة الخــدمات 
 وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

  
  جـــد خطـــة إســـتراتيجية فـــى مجـــال الســـكان علـــى مســـتوى المحافظـــة، ولكـــن أكـــد الـــبعض أنـــه يو

ينقصــها التنفيــذ بــأخالص حيــث أن غالبيــة الجهــات المشــاركة فــى إعــداد تلــك الخطــة تنفــذ مــا 
يطلـــب منهـــا مركزيـــا ســـواء علـــى مســـتوى الـــوزارات أو الهيئـــات المنوطـــة ... ممـــا يعكـــس تمامـــًا 

 .ومىالضعف الشديد فى التنسيق على المستوى الق
  
 المحافظــة تــرتبط كثيــرًا باالســتراتيجية األم  اكد الــبعض أن االســتراتيجيات الســكانية علــى مســتوى

 على المستوى القومى وخاصة فى عنصر األهداف.
  
   نظــــم إدارة العمــــل الســــكانى فــــى المحافظــــات تخضــــع إلــــى إجتهــــادات وخبــــرات العــــاملين دون

ولــــذا توصــــى هيئــــة البحــــث إلــــى التــــدريب  الرجــــوع إلــــى األصــــول العلميــــة فــــى علــــم اإلدارة ...
 المستمر للوظائف األشرافية فى المحافظات فى المجاالت المتعددة وخاصة فى علم اإلدارة.

  
 .يؤكد البعض على أهمية أنشاء قواعد بيانات سكانية على مستوى المراكز/األقسام اإلدارية 
  
 كان حيــث يســاعدهم كثيــرًا فــى يطلــب الكثيــر أنــه مــن المهــم مــدهم ببــرامج علــم ديناميكيــات الســ

 حساب وتحليل وٕاستقراء البيانات والمؤشرات السكانية.
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  المفــاهيم المســتخدمة فــى التخطــيط الســكانى فــى تبين من خالل المناقشــات المتعمقــة األخــتالف
 يد المفاهيم السكانية.وحوتوصى هيئة البحث إلى عقد برامج مكثفة لت

  
 ل إعـــداد خطـــط إســـتراتيجية فـــى مجـــال الســـكان علـــى بـــالرغم مـــن أن الكثيـــر مـــن الجهـــات تفضـــ

مســتوى المراكز/األقســام اإلداريــة إال أن القليــل مــنهم يفضــل إعــداد خطــة ســكانية تنفيذيــة تنبثــق 
 مستوى المحافظة. عد علىتُ من الخطة االستراتيجية األم والتى 

  
 مــن جميــع  أكدت غالبية الجهــات أن يكــون فريــق التخطــيط علــى مســتوى المركــز اإلدارى يشــكل

الجهات التنفيذية والتى لها دور ســكانى باإلضــافة إلــى تمثيــل األوقــاف والكنيســة وأن يكــون هــذا 
 الفريق تحت رئاسة رئيس المركز أو الحى.
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