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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
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  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
  



 5

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.

  




