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 يةدالالت واقعورسائل سياسية  :7102تعداد مصر 

 د. مصطفي جاويش

 تمهيد:

 اعالمياوشهد زخما ، هو االول من نوعه باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة 7102مصر  كان تعداد

 01وفى احتفالية رسمية يوم  ،فى شهر مارس الماضى سياسيا كبيرا منذ بداياته وحتى ظهور مؤشراته االوليةو

الظروف  للسكان، وتعدادالتعداد العام  هى:يشمل اربعة مكونات  وأنه تم عرض نتائج التعداد 7102سبتمبر 

 1.وتعداد المنشآت ،وغير سكنية السكنية لألسر، وتعداد المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية

بمحاولة مبدئية شمل حصر تقديرى لعدد السكان  0011والتعداد السكانى فى مصر له تاريخ طويل بدأ منذ عام 

 ،مليون نسمه 7.2بحسب عدد المدن والقرى وقتها ومتوسط عدد سكان كل موقع لتصل النتيجة الى حوالى 

" ولكنه لم يكتمل نظرا لظروف كشاف للديار المصرية وعدد نفوسهاال"ول تعداد رسمى باسم أبدأ  0807 وفى عام

ماليين  8.2كان التعداد الرسمى االول وبلغ عدد السكان حوالي  0082 وبحلول عام ،االحتالل االنجليزى لمصر

لتبدأ  نسمة نوملي 78, 0 بلغ دفق 0811اما في عام  ،مليون نسمة 08بلغ السكان  0892وفى عام  ،نسمة

وجميعها كانت باألسلوب الورقى المعتاد مما  ،ها سلسلة التعدادات كل عشر سنوات بآلية شبه منتظمةبعد

وأخيرا جاء تعداد  ،كان يحتاج وقتا طويال فى جمع البيانات وتبويبها ثم استخالص النتائج والمعلومات منها

 .بآلية جديدة من المفترض فيها السرعة والدقة 7102

دى وقام اللواء الجن ،كبير بدأت االحتفالية التى حضرها السيسى وحكومته وكبار المسؤلينوفى مهرجان اعالمى 

وجاء أسلوب  2،رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء بعرض احصائى شمل ارقاما ورسوما بيانية

 صر في الداخلوالذي أظهر أن عدد سكان مالعرض ليشمل تركيزا على بيانات معينة واهمال لبيانات أخرى 

من بين عدد من األرقام التي ، سنويا %7.21وبلغ معدل النمو السكانى  ،مليون نسمة 019.7 والخارج يبلغ

 تقلص ،كشفها التقرير، ومع االهتمام الحكومي ووسائل اإلعالم المؤيدة للحكومة بقضية الزواج المبكر

هامة غابت  ا  ن أرقامأفى حين  والصحة والتعليم،االهتمام بأرقام أخرى هامة، تتعلق بالسياسة واالقتصاد 

                                  
 (احصاء مصرالجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ) 1 
 (فيديو) 7102احتفالية عرض نتائج التعداد السكانى مصر  2 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/Admin/Pages%20Files/2017104122258.pdf
http://www.capmas.gov.eg/Pages/ShowPDF.aspx?page_id=/Admin/Pages%20Files/2017104122258.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZ7x7cL65Cw
https://www.youtube.com/watch?v=LZ7x7cL65Cw


 

 

: رسائل سياسية ودالالت واقعية7102تعداد مصر  2   12 أكتوبر 1027  

 

وذلك على النحو  ،الحالة المصرية ، أما المعلومات المستخلصة فجاءت على نحو صادم لمن يتابععن التقرير

 : التالى

 

 :قوة سوق العمل والبطالة

 %90.9مقابل  ،%20.1على صعيد الهرم السكانى، تم اإلعالن عن أن نسبة الذكور من إجمالى عدد سكان مصر 

على حد « فتًيا»ويعتبر المجتمع المصري شاًبا و أنثى، 011ذكر لكل  011نسبة اإلناث، فيما بلغت نسبة النوع 

وعلى الرغم  .%09.7سنة تبلغ نحو ثلث السكان بنسبة  02تعبير التقرير الذي أفاد بأن الفئة العمرية األقل من 

دائًما ما يتعامل مع الزيادة السكانية على أنها مشكلة ويأمل في الحد من أن النظام المصري واإلعالم المؤيد له 

من سكان مصر في سن العمل أو  %81.0منها، إال أنها قد تمثل قوة بشرية وميزة تنافسية كبيرة لمصر، فـ 

 3.فأكثر(سنة  12 )سنمن سن العمل  %0.8وخرج فقط  ،سنة( 19-02)مقبلين على سن العمل 

 
 

                                  
 (اليوم السابع) 7102التفاصيل الكاملة لتعداد سكان مصر  3 

http://www.youm7.com/story/2017/9/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89/3435565
http://www.youm7.com/story/2017/9/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89/3435565
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أعلن الجهاز المركزي و فى حين انه قد سبق ،رير تماما عن نسبة البطالة وعدد غير المشتغلينوسكت التق

( لعام هيوني-نتـائج بحث القوى العاملة للربع الثانى )إبريل  0/7102/ 02 بتاريخ للتعبئة العامة واإلحصاء

فى الربع األول من عام  ٪ 07.1بينما كان  من إجمالي قــوة العمـل. ٪00.80 ، حيث بلغ معدل البطالة7102

  فى الربع المماثل من العام السابق. ٪07.2 وبلغ 7102
 

مليون فرد حجم قوة  78.000وقال الجهاز فى بيانه، إن قـوة العـمل )وتشمل المشتغلون والمتعطلون( 

عن  ٪1.0 ألف فرد بنسبة زيادة 00قدرها  بزيادةمليون فرد  78.000العمل، وسجل تقدير حجـم قـوة العمـل 

عن الربع المماثل من العام السابق. ٪7.0 ألف فرد بنسبة زيادة 120، وبزيادة قدرها7102الربع األول من عام 

 بنسبة مليون متعطل 0.981بلغ عدد المتعطلين و معــدل البطـالـة %00.80وبالنسبة للمتعـطلين بلغ 

عن الربــع األول من عام  ٪1.7 بنسبةآالف متعطل  2إجمالى قوة العمل وبانخفاض قــدره  من 00.80٪

 عن الربع المماثل من العام السابق. ٪ 0.0ألف متعطل بنسبـة  19وبإنخفاض قدره  7102
 

بين اإلناث وبلغ مـعدل البـطالة بين  ٪79.10 ،معـدل البطالة بين الذكور ٪0.77 :المتعطلون طبقا  للنوع

في  ٪0.2، 7102في الربع األول من عام  ٪0.7بينما كان من إجمالى الذكور فى قوة العمل  ٪0.77الذكــور 

من إجمالى اإلناث فى قوة العمل،  ٪79.10الربع المماثل من العام السابق، بينما بلغ معدل البطالة بين اإلناث 

 .في الربع المماثل من العام السابق %72.1، 7102في الربع األول من عام  ٪79.2بينما كان 
 

بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة  الة التعليميةالمتعطلون طبقا  للح

بين الحاصلين على المؤهــالت  %20.8بلغت و ، من إجمـالـى المتعطليـن.%80.8والجامعية وما فوقها 

 .بين حمـلة المؤهـالت الجامعيـة وما فوقهـا %91بلغت و المتوسطة وفـوق المتوسطة.
 

 بنسبةو جيدة حقيقة ان حجم قوة العمل من الطاقات البشرية فى حين اشار التقرير الى العمل:كفاءة سوق 

مرتفعة عالميا اال أنه أغفل تماما أن مصر قد حصلت على مرتبة متدنية جدا في مؤشر التنافسية العالمية 

عاون في بيئة العمل، وهو المؤشر الذي يقيس الت ،002درجة من  009الخاص بكفاءة سوق العمل لتحصل على 

 والمرونة في تحديد األجور، والتوظيف، والعالقة بين األجور واإلنتاجية.
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 :الحالة التعليمية

مليون نسمة، وبلغت نسبة التسرب من  00.9ال تزال تعاني مصر من األمية؛ إذ يبلغ عدد األميين في مصر 

، فيما بلغت نسبة الذين لم %2.0سنوات، في المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية  9التعليم لما هم فوق 

من ربع المصريين لم يلتحقوا بالتعليم من فأكثر ، وهي نسبة ال ُيستهان بها %71.0يلتحقوا بالتعليم مطلق ا 

، يليه %02.7ومن أبرز أسباب عدم االلتحاق بالتعليم أو التسرب منه، عدم رغبة الفرد والتي بلغت  ،.األساس

وهو ما  02.0بنسبة « ظروف مادية»، كما كان من الالفت أيًضا صعود سبب %00.8عدم رغبة األسرة بنسبة 

 .القتصادي لبعض األسر على تعليم أوالدهميشير انعكاس تدهور الوضع ا

 

اء ومدى االحتياج الى انش ،مثل نسبة التكدس بالفصول، تم االشارة حالة المنشآت التعليمية كما وكيفاتولم 

للجهاز المركزى للتعبئة  تناول تقريرا 8/0/7101" قد نشر بحثا بتاريخ "الشروق موقعن أو خاصة ،مدارس

عدد القرى فى  ذكر التقرير أن، «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»العامة واالحصاء عن مسح ميدانى بعنوان 

وأوضح  ،يحتاج إلى مركز ثقافى %02من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و %11إن نحو  تبين ،قرية 4655مصر

من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى  %82.0موجودة فى التقرير، أن المدارس االبتدائية الحكومية 

من قرى بوجود  %02من القرى، وتتمتع  %07المدارس اإلعدادية الحكومية موجودة فى  .منها فقط 00.7%

فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة  %0.0وأوضح التقرير، أن  .مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت

 4.بها مراكز خدمات تعليمية %71ل، وبها مكتبة للطف %7.0ثابتة، و

 

وال يبدو أن التعليم في مصر عموًما يعيش في حالة جيدة، مما دفع البعض للعزوف عنه، فمصر تقع في 

الصادر  ،دولة فى المؤشر العالمى لجودة التعليم العالى 09عربًيا بين  00ورقم  دولة، 002عالمًيا بين  011المركز 

عربًيا،  07عالمًيا ورقم  02فيما وقعت في المركز رقم ، 7102سبتمبر  71عن المنتدى االقتصادي العالمي في 

وال يبدو أن الدولة تهتم بما يكفي إلصالح منظومة التعليم في  ،فى المؤشر العالمى لجودة التعليم االبتدائى

 .«ايع؟ينفع التعليم في إيه مع وطن ض»مصر؛ إذ قال السيسي 

 

                                  
 (الشروق قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى) 4 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012016&id=2e260055-adff-415b-95a5-4853e2f79cc8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012016&id=2e260055-adff-415b-95a5-4853e2f79cc8
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  العنوسة:الحالة الزواجية وزواج القاصرات ونسبة 

حيث قام ، 7102بدأ االعالن تدريجيا عن مؤشرات احصائية فى تعداد سكان مصر  7102شهر مارس  بداية من

مؤشرات " العنوسة " فى مصر اللواء أبوبكرالجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء بإعالن عن 

حسب الثقافة  تخطين سن الزواج ،مليون فتاة 00و ،مليون شاب 7.2منهم  ،مليون شاب وفتاة00.2تشمل وأنها 

بمعنى أن النسبة المئوية  .5بحسب تقرير الجهاز بالريف(سنة  71و سنة بالحضر01)المصرية بالريف والحضر 

 .من عدد السكان %00.2للعنوسة هى 

أعلن اللواء الجندى عن سعادته  :7102سبتمبر  01التعداد السكانى يوم وفى االحتفالية الرسمية باعالن نتائج 

تراجع عدد الزيجات فى مصر  ولم تتم أية اشارة الى ،وهو مؤشر جيد %10ألن نسبة المتزوجين فى مصر بلغت 

بئة . بحسب آخر تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتع٪ ٠,٣ألف زيجة عن العام السابق بنسبة انخفاض تبلغ  ٠٣

يتم االشارة الى تفصيالت  .... لم%79وفى حين أعلن أن ان نسبة غير المتزوجين بلغت  واإلحصاء،العامة 

كما أن انخفاض  ...عنوسة لمن فاتهم سن الزواج %00.2ولم يتم االشارة الى انها تشمل  ،نسبة غير المتزوجين

الظاهرة تمثل قنبلة موقوتة داخل األسرة  عدد الزيجات سنويا يعني أن نسب العنوسة تتزايد وبالتالي أصبحت

 .ريةالمص

 

                                  
 (العربى الجديدمليون عانس بمصر ) 5.01احصاء،  5 

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/3/13/إحصاء-13-5-مليون-عانس-في-مصر
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/3/13/إحصاء-13-5-مليون-عانس-في-مصر
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بنسبة ، مليون فتاة 00.0ذكر البيان ان العدد هو  ،سنة 00وعند تناول الشريحة العمرية للفتيات تحت سن 

من  %88.9وتم عرض رسم بيانى واضح فيه ان نسبة غير المتزوجات قد بلغت .من االناث فى مصر 08.8%

  .تلك الشريحة

ثم عرض رسوما بيانة للتوزيع ، سنة ومتزوجات 00تحت سن  ألف فتاة 000.8سيادة اللواء كثيرا عند رقم وتوقف 

سنة دون ذكر الرقم  00سنة وتحت  01العمرى لنسب المتزوجات واالرامل والمطلقات داخل شريحتين منهم تحت 

ن أى دليل مادى احصائى سنة والذى ركز عليه السيسى فى تعليقه دو 07الحقيقى للمتزوجات عند عمر 

 ..ملموس

من عدد  %1.1ولم يتم االشارة الى النسبة المئوية لزواج القاصرات والتى تبلغ حسب الرسم البيانى نسبة 

اجمالى  من المائة(من عشرة فى  )واحد %1.0وبالتالى فإن نسبة زواج القاصرات التتجاوز  ،سنة 00الفتيات تحت 

  .عدد السكان

وكانت  ،والتركيز على خطورة ظاهرة زواج القاصرات على حد قوله ،لسيسى على تلك النسبةثم كان تعليق ا

وبالتالى تحرك مجلس النواب للمناقشة وعرض  ،تلك هى اشارة بدء الحمالت االعالمية حول زواج القاصرات

واحد من  )بنسبة وتم خلق حالة مجتمعية حول زواج القاصرات .مشروعات القوانين التى ترفع من سن الزواج

فى ، بعض الفتيات اليشكل ظاهرة احصائية رغم ما قد يشوبه من مخاطر تصيب والذي المائة(فى  عشرة
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 .المائة(عشرة ونصف فى  )ثالثة مليون شاب وفتاة 00.2حين صمت الجميع عن انتشار العنوسة والتى بلغت 

  .اوالتى تشكل ظاهرة مجتمعية خطيرة يجب مواجهتها والتصدى له

 

  الصحية:الحالة 

وعدد المنشآت الصحية وما بها من قوى  ،لم تتم االشارة الى مؤشرات الحالة الصحية ونسبة انتشار االمراض

وتمت االشارة فقط الى نسبة المشاركة فى التأمين  ،بشرية ونسبة التغطية بالخدمة على مستوى لجمهورية

وان القطاع الحكومى يغطى ،لالناث ( %91.0للذكور مقابل  %29.1من السكان )  %21الصحى وانها تغطى حوالى 

نحو مايتم  تعتبر منخفضة وتشكل عائقا تمويليا واداريا فقط %21وهذه النسبة .من المشتركين %80.0نسبة 

االعداد له حاليا من قانون جديد للتأمين الصحى الشامل الذى اعتمده مجلس الوزراء ومن المتوقع تمريره من 

 .اب فى خالل اسابيع قليلةمجلس النو

 

  (:الصحىوالمياه والصرف  )الكهرباءالعامة  بالمرافق حالة االنتفاع

ومن أبرز النسب التي تضمنها التقرير أيًضا، نسب األسر المتصلة بالمرافق العامة، ولم يكن هناك مشاكل كبيرة 

لتي رفعت الحكومة رسومهما، ولكن المشكلة ( وا%88.2أو الكهرباء ) (%82في نسب األسر المتصلة بشبكة المياه )

األسر  إذ بلغت نسبة األكبر كانت في تقلص نسبة األسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي، وباألخص في الريف؛

 .فقط %78وتقلصت تلك النسبة بشدة في الريف لتضل إلى  ،%21المتصلة بشبكة الصرف الصحي إجمال ا 

ماليين يعتمدون فى الصرف  2مليون أسرة بالمجتمع، نحو  70.2لى وبحسب نتائج التعداد، يوجد من إجما

ألف  90.2و ألف أسرة آخرين يستخدمون "األراضى الفضاء"، 02.0الصحى لهم على "الترنشات"، فى حين يوجد 

أسرة يعتمدون على وسائل أخرى للتخلص من الصرف الصحى، بينما بلغ عدد األسر المتصلة بالشبكة العامة 

 .مليون اسرة آخرين متصلون بالشبكات األهلية 00.0و مليون أسرة، 00.0الصحى للصرف 

وهنا تكمن المشلكة؛ إذا يلجأ الكثيرون إلى إلقاء الصرف الصحي في مياه النيل وهو ما يؤدي إلى تلوثه وإصابة 

أو إلقائها في مياه الترع والتي يعتمد عليها الريف في ري أراضيهم التي  ،باألمراض.شاربيه بالصرف الصحي

وبالتالى فإن االراضى الزراعية تروى في مصر بمياه الصرف الصحي،  ،تنتج خضروات وفاكهة ومحاصيل ملوثة

 الى قرارات صدرت من دول كثيرة بوقف استيرادها لبعض الفواكه والخضروات وقد أدت مشكلة الصرف الصحي
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وجاء القرار األمريكي بحظر  ،المصرية من مصر، وهم: السودان، والسعودية، والكويت، واليابان، وروسيا، وأمريكا

ا بعدم« االلتهاب الكبدي الوبائي»استيراد الفراولة من مصر، بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير فراولة بـ

القرارات لتقلص الصادرات في وقت كانت فيه  المتواجد في مياه الصرف الصحي، وتأتي تلك A أصابهم فيروس

 مصر في أشد الحاجة للعملة الصعبة لمواجهة أزمة نقص الدوالر وارتفاع سعره

 

  (:السكانتوزيع  )سوءالعدالة الجغرافية 

(، ثم %8.0(، تليها محافظة الجيزة بنسبة )%01.0توجد أكبر نسبة للسكان في مصر بمحافظة القاهرة بنسبة )

، سيناء(جنوب  %1.0 ،شمال %1.2) ،فقط %1.1 (، فى حين كانت النسبة بسيناء بالكامل هى%2.1ة )الشرقي

ويعتبر إقليم ريف الوجه  .من نسب إجمالي الجمهورية %21مليون أسرة في الريف أي ما يعادل  00.7وتسكن 

مليون نسمة، يليه  78.2تقريبا البحري هو أكبر إقليم على اإلطالق تعدادا للسكان، حيث يضم ثلث السكان، أي 

وفيما يتعلق بالمحافظات الحدودية، فإن أكبر متوسط حجم  .مليون نسمة 79.2ريف الوجه القبلي بنحو 

 .فرد في المناطق النائية، يليها ريف الوجه القبلي، ثم أقل حجم لألسرة في المحافظات الحضرية 9.9لألسرة هو 

 

  والمنشآت:المساكن 

ضمن تعداد المنشآت، بينما أجرى التعداد الثانى للمبانى في جميع  0819مبانى بمصر في عام كان أول تعداد 

ثم استمر تعداد المباني ضمن سلسلة  0821المدن ضمن التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام 

ألف  820مليوًنا و 77 وتشير النتائج إلى أن .7102وآخرها تعداد  7111، 0881، 0801التعدادات التالية أعوام 

 إجمالي من %8.0 من إجمالي وحدات المباني العادية، بينما %27وحدة مباني عادية مخصصة للسكن بنسبة 

ألف وحدة  980مليون و 07الوحدات السكنية الخالية  معا ، والعمل للسكن %1.9 للعمل، تستخدم المباني وحدات

 سكنية وحدات سكنية وحدة ألف 881و مليون ماليين 0و .،من جملة عدد الوحدات في مصر %78.0بنسبة 

 ان أي(.تشطيب بدون خالية وحدة ألف 009و ماليين 9 مكتملة، خالية وحدة ألف 117و ماليين 9 منها) خالية

 بدون خالية وحدات %01.0 مكتملة، خالية وحدات %01.0) منها خالية السكنية المباني وحدات إجمالي من 71.8%

 7وتفيد النتائج بأن  .ترميم إلى تحتاج خالية سكنية وحدات المباني وحدات إجمالي من %0.9 بينما ،(تشطيب

ألف وحدة  028كما أن مليوًنا و ،%1.2ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر لألسرة وبنسبة  002مليون و
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ن المشكالت الكبرى التى . وفى المقابل توجد الكثير من وم%7.2سكنية مغلقة لوجود األسرة بالخارج أي بنسبة 

اسرة تعيش فى مساكن  ألف 91، وانه يوجد «حمام مشترك»مليون أسرة تستخدم  7أكثر من كشفها التعداد ان 

وهذا يعنى تدنى الظروف  مليون اسرة يستخدمون " مطبخ مشترك "ِ  7باالضافة الى  ،بدون دورات مياه

مباشرة على هذا المؤشر وأن تلك الشقق الخالية  لتعليقبا وقام السيسى .المعيشية لعدد كبير من المواطنين

وعلى الفور بدأت الحمالت االعالمية ومن بعدها المناقشات البرلمانية حول  ،كفيلة بحل ازمة اسكان الشباب

اصدار القوانين والتشريعات لتلبية التوجه السياسى نحو استغالل الشقق الخالية وفرض ضرائب ورسوم 

 .اضافية عليها

 

  بالخارج(عشرة مصريين بينهم مصرى  )كل: رجالمصريون بالخا

مليون مصري مقيم في  1.7من بينهم  مليون مصري مقيم بالخارج طـبقا  لتقديرات وزارة الخارجية، 8.2 يوجد

مليون مصري مقيم في  0.7من إجمالي عدد المصريين في الخارج، بينما  %12.0الدول العربية، أي ما يعادل 

مليون مصري في دول األمريكتين، أي ما  0.1من إجمالي العدد، فيما يقيم  %00.7األوروبية أي ما يعادل الدول 

. وفى حين %1.2، ثم المنطقة األفريقية بنسبة ٪ 0.2يليها الدول اآلسيوية وأستراليا بنسبة  %01.2يعادل 

 ان بعض االرقام جاءت اقل بكثير اظهرت النتائج نسبة المصريين بالتفصيل فى كل دولة من دول العالم اال

فرد فقط بالمخالفة  921مما هو منشور على مواقع اجنبية مثال ذك ورد بالتعداد ان عدد المصريين باسرائيل 

تعرضت وقتها  ،7101لما تم نشره فى الصحف المصرية حول مناقشة الموضوع بمجلس النواب فى شهر يونيو 

لهجرة وشئون المصريين فى الخارج النتقاد من أعضاء مجلس النواب عندما السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة ل

أن وضع المصريين فى إسرائيل  قالت إنها ال تملك معلومات بعد عن الجاليات المصرية فى إسرئيل. وأضافت

عضو مجلس النواب  قال، وذى طابع خاص والدخول إليها ليس بهذه السهولة، فهناك أبعاد سياسية وأمنية

شمال سيناء، تعقيبا على حديث الوزيرة "لست مقتنعا بالرد، خاصة عندما يتم الحديث عن وصول أعداد عن 

 6.من المصريين ألف، وأن هناك قرى بالكامل فى إسرائيل 10الجالية المصرية هناك إلى ما يقرب من 

                                  
 ()الموجزسرائيل إعدد المصريين فى  6 

http://www.elmogaz.com/node/298793
http://www.elmogaz.com/node/298793
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وإن كان من  ،الخارجية فقطقد يرجع ذلك انخفاض االعداد فى معظم الدول الى االعتماد على بيانات وزارة 

االعداد المتزايدة من الهجرة  وان كانت ،المعروف ان استمارات الحصر تشمل رصد وتسجيل المقيمين بالخارج

 .غير الشرعية للخارج من الصعب حصرها وتسجيلها

لألفراد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن التحويالت النقدية والعينية  وبالطبع فقد ركز 

المقيمين خارج مصر تؤدي إلى زيادة قيمة المتحصالت في ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الدولة من النقد 

 األجنبي، 

 

  المعلومات:استخدام االفراد لوسائل تكنولوجيا 

ربع أمن بين األرقام الالفتة، فيما يتعلق باستخدام األفراد لتكنولوجيا وسائل المعلومات لمن يزيد سنهم عن 

من المصريين يستخدمون الهاتف  %12.2سنوات، كان للهاتف المحمول الصدراة؛ إذ كشف تقرير التعداد أن 

وقد  .من المصريين %78.9المحمول، بفارق أكثر من الضعف عن أقرب منافسيه الحاسب اآللي الذي يستخدمه 

معرفة الحكومة المسبقة لنسبة يرتبط القرار األخير برفع أسعار كروت الشحن بهذه النسبة الكبيرة، ب

مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، رغبة  منها في زيادة األموال التي تأخذها من المواطنين بشكل مباشر 

  .أو غير مباشر عن طريق خدمات حساسة لهم ال يستطيعون االستغناء عنها

المحمولة في مصر، فيديومشهور للسيسي، ومما يدعم ذلك أيًضا، ويؤكد إدراك النظام لحجم مستخدمي الهواتف 

لو حّكموني، أخلي اللي بيتكلم في التليفون »عندما كان ال يزال وزيًرا للدفاع، قال فيه  7100ظهر في أكتوبر 

يدفع واللي بيسمعوا يدفع في مصر.. الناس ماشية عاملة كدة.. في العربيات عاملين كدة.. في الطابور بتاع 

طيب مناخد منكم عشان نبني بلدنا  .في إشارة منه لمسك الهاتف المحمول.« .ين كدةاالستفتاء واقفن عامل

، والسبعة 72طيب متخليهم  ،المكالمات رصيد تكلفة) سنة كل مليار 02 يقولك ساعات( …أنا بتكلم بجد ) ..بأة

 دول اديهم للبلد عشان تقوم." 

 

  الخاتمة:

ابية من حيث مخزون القوة البشرية، إذ أن ثلث المصريين بعض مؤشرات لها قراءة إيج ن تعداد مصر يشملإ

عاما. لكن الخلل يوجد فى الخصائص البشرية والتى تم اهمالها فى العرض والتعليقات  02أعمارهم دون الـ 
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وطبقا لإلحصاءات، فإن ربع سكان البالد أميون، وقرابة الثلث لم  ،وتم التركيز على تقليص تلك الثروة البشرية

وربع المصريين ال يملكون  ،من اجمالى عدد السكان %07نسبة البطالة  ا بالتعليم مطلقا أو تسربوا منه.يلتحقو

بيتا. وفي المقابل، فإن ثلث المباني الصالحة للسكن شاغرة، إما بسبب الترميم أو ألن أصحابها يملكون مسكنا 

 آخر.

ت والسجال افية باالضافة الى المسوح السكانيةأحد أهم مصادر المعلومات الديموجر ويعتبر التعداد السكانى

شرط وضوح الرؤية نحو  ،ومن المفترض ان تكون جميعها ركائز التخطيط االستراتيجى للمستقبل ،الرسمية

ولكن مايحدث فى مصر االن يقود المجتمع وهيئاته التنفيذية نحو  .دراسة الواقع بموضوعية ونظرة شمولية

ما اشار له السيسى  أبرزهامن  ،رسائل اعالمية تحمل فزاعات ومخاوف وهمية مزاعم سياسية يتم نشرها عبر

وبرغم ان مشكلة العنوسة تبلغ  .ليشمل زواج القاصرات وازمة االسكان 7102فى تعليقه على تعداد مصر 

رغم ليس بظاهرة مجتمعية  ( وهو%1.0) رسميا اال انه تم اهمالها تماما والتركيز زواج القاصرات (00.2%)

بهدف خفض معدالت االنجاب  سن قوانين لرفع سن الزواج ولكنه فتح الباب نحو جدلية ،مايحمله من مخاطر

اعتبار لباقى الجوانب ومنها مشكلة ضعف الخصائص  أدني دون ،وفق الرؤية االحادية لحل المشكلة السكانية

 .7102فى بداية  %07بلغت  التى تم التغاضى عنها تماما رغم انها مشكلة البطالة مثل ،السكانية

 ،ومشكلة ضعف المشاركة فى مظلة التأمين الصحى ،ومشكلة التعليم ،%71.2 مية التى بلغتانتشار األ ومنها

نسبة الوحدات  وعلى الجانب اآلخر كان التركيز على ارتفاع، تحت خط الفقر %72وانخفاض دخل الفرد ووجود 

ظام قد وجد الحل السحرى للتغطية على الفشل فى تحقيق وعود وكأن الن ،السكنية الخاصة والغير مستخدمة

عن أن  7102حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  ،حل مشكلة اسكان الشباب

بنسبة  ، من مشروع المليون وحدة سكنية7101-7102وحدة سكنية خالل عامي  01091الحكومة قامت بتنفيذ 

 .فقط من حجم المشروع على مدى عامين %8انجاز بلغت حوالي 

سنوات النجاز التعداد  أربعتم بذله على مدى  الذيوهذا يعنى ان ماتم اعالنه عن الوقت والجهد والتمويل 

 ،كل هذا تم تبديده ليسحب من التعداد قيمته العلمية والفنية فى رفع الواقع لبناء االستراتيجيات ،السكانى

ولكن على حساب بناء  ،للنظام غطاء االستمرارية اآلنية تمنح على امور هامشية قد وفى المقابل تم التركيز

 (7) المستقبل لألجيال القادمة

                                  
 ."المصري للدراسات السياسية واالستراتيجيةاآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد  (7)


