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مؤتمر "القضية السكانية في مصر: األبعاد الثقافية واالقتصادية واالستراتيجية ومقترحات 
 التعامل"

شارك اليوم األستاذ الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتورة حنان جرجس نائب 
الثقافية واالقتصادية الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بمؤتمر "القضية السكانية في مصر: األبعاد 

واالستراتيجية ومقترحات التعامل" الذي عقدتو كمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة القاىرة. 
 أفتتحت المؤتمر األستاذة الدكتورة ىالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري".

محورية وتعد قضية أمن قومي وقد أشارت السعيد في االفتتاح إلى أن القضية السكانية قضية 
تستدعي تكاتف جميع المؤسسات في الدولة لحميا. وأكدت السعيد عمى أن الدولة تعمل من خالل 
مسازين، أوليما تنمية وتأىيل القوة البشرية في مصر وتحسين خصائص السكان، وثانييما ضبط 

 الزيادة السكانية بصورة تسمح بتحسين حياة المواطن المصري. 

 

ضت د. حنان جرجس أبعاد القضية السكانية والتي تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني مما أدى ثم عر 
مميون نسمة، وانخفاض خصائص السكان  ٨٩إلى أن  عدد سكان مصر سيصل األسبوع القادم إلى 

حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من ربع سكان مصر أميين، وسوء توزيع السكان حيث يعيش 
% فقط من مساحة مصر، باإلضافة إلى وجود فجوات كبيرة بين الفئات المختمفة ٩عمى المصريون 

من المصريين حيث توجد فجوات بين الذكور واإلناث، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين الوجو 
 القبمي وباقي مناطق مصر، وكذلك الفجوات بين األشخاص ذوي اإلعاقة واألصحاء.

ن استمرار الزيادة السكانية الحالية سيؤدي إلى وصول عدد سكان مصر وقد أشارت جرجس إلى أ
، وىو ما يجعل تتحقق أىداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية ٠٢٠٢مميون نسمة في  ١١٨إلى 
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يتطمب مضاعفة عدد الفصول وعدد المدرسين  ٠٢٠٢" في التنمية البشرية بحمول عام ٠٢٠٢مصر 
مرات ومضاعفة  ٥متوفر حاليًا، كما يتطمب مضاعفة عدد األطباء البشريين مرات مقارنًة بالعدد ال ٠

 مرة. ٥.٥عدد أسرة المستشفيات 

وقد أكدت جرجس عمى ضرورة التحرك السريع لمسيطرة عمى الزيادة السكانية وتحسين خدمات التعميم 
توسع في توظيف والصحة من خالل تأىيل مقدمي الخدمة وتوفير األعداد المطموبة منيم، وكذلك ال
 التكنولوجيا في التعميم عن بعد لتعويض عدم توافر المدرسين والفصول المطموبة.

وقد تحدث د. ماجد عثمان عن كيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وأكد عمى أن يجب أن 
 يكون ىناك إطار واضح لمعمل يشمل التعميم، والتمكين، والتشغيل.

م الجيد الذي يركز ويعتمد عمى التكنولوجيا ىو السبيل الوحيد لالستفادة من وقد أشار إلى أن التعمي
 الزيادة السكانية التي حدثت والمتوقع حدوثيا في المستقبل القريب. 

وفيما يتعمق بالتمكين أكد عمى ضرورة تمكين المرأة وتمكين الشباب لمعب دور أكبر في اإلنتاج 
تمكين إلى ارتفاع معدالت التشغيل إذا ما تم فتح مجاالت عمل والتنمية، وسيؤدي تحسين التعميم وال

 جديدة. 

وأشار عثمان إلى أنو بالرغم من وجود مادة في الدستور تؤكد عمى ضرورة وضع برنامج سكاني، 
وبالرغم من اىتمام رئيس الجميورية بقضية السكان والحديث عمييا أكثر من مرة، ووجود استراتيجية 

نمية، إال أن السياسات التي يتم تنفيذىا عمى األرض ال تعكس ىذا االىتمام بقضية قومية لمسكان والت
 السكان. 

وأكد عثمان عمى أن ىناك مشكمة كبيرة في اإلطار المؤسسي الذي تعمل من خاللو قضية السكان 
لغاؤىا ونقل تبعية قضية السكان من وزارة إلى أخرى وتوز  ٠فقد تم إنشاء وزارة لمسكان  يع مرات وا 

نشاء المجمس القومي لمسكان واختالف مستوى عممو ومستوى عضويتو دون أن يتم  اختصاصاتيا، وا 
تقييم ىذه التغييرات في اإلطار المؤسسي لتحديد  أفضل إطار مؤسسي لمعمل. واقترح عثمان أن 

عميم وزارت تشمل وزارة الصحة والت ٠يصبح المجمس القومي لمسكان تابعًا لرئاسة الوزراء بعضوية 
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والتضامن عمى سبيل المثال، باإلضافةإلى أمانة فنية تعمل عمى المتابعة والتقييم والتنسيق، وأن يتم 
وضع مستيدفات واضحة لعمل المجمس القومي لمسكان ومؤشرات واضحة لألداء يتم تقييم أداءه بناًء 

ستراتيجية القومية لمسكان عمييا بصورة دورية. وأكد عمى ضرورة توفير الموازنات المطموبة لتنفيذ اال
 ومازالت لم تنفذ حتى اآلن.  ٠٢١٥التي أطمقت في عام 

وتعجب عثمان من اليجوم الذي تقوم بو النخب المصرية عمى تجربة التعميم الجديدة دون أن تعطى 
 الوقت الكافي ليكون ليا مخرجات يمكن تقييميا عمى أساسيا.


