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أ. دور البيانات في اختيار 
السياسة العامة 

ُينتــج عالمنــا بيانــات علــى نطــاق غيــر مســبوق. فوفقًا 
لشــركة تقنيــة المعلومــات، Oracle، تــم توليــد حوالي 

90 فــي المائــة مــن بيانات العالــم الموجــودة حاليًا 
فــي العاميــن الماضييــن. يتضاعــف أيضــًا حجم 

البيانــات التــي تنتجهــا البشــرية كل عاميــن، حتــى 
أضحــت البيانــات جــزءًا أساســيًا مــن إدارة العمليات 

واتخــاذ القــرارات فــي المجالين الخــاص والعام. 
فــي هــذا اإلطار، يســعى هــذا الفصل إلــى التركيز 

علــى العالقــة بيــن البيانــات والتنميــة المســتدامة في 
مصــر، مــن خالل اإلجابــة على ثالثة أســئلة:

يمكن تحسين إتاحة البيانات 
وتصنيفها معالحفاظ على 

السرية في نفس الوقت.

90%
من بيانات

العالم تم توليدها في 
العامين الماضيين.
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ما مدى توفر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية 
المستدامة، وما هي إمكانية الوصول إليها 

ومعالجتها في مصر، وكيف يمكنها أن تساعد 
الحكومة على تحديد الفجوات المحتملة 

ومسارات العمل؟

ما هي االختناقات المحتملة التي يجب 
معالجتها من أجل جعل عملية توليد البيانات 

في الحكومة أيسر وأسرع؟

هل يمكن للبيانات المتاحة، حتى لو لم تكن 
محدثة أو كاملة، أن تساعد الحكومة على 

تحديد البنود األفضل لتعبئة الموارد في سبيل 
تحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن على التنمية؟

يهدف هذا الفصل إلى تشجيع االستثمار في أنظمة فعالة 
للبيانات، بغية دعم اتخاذ قرارات تنموية تستند على البيانات. 

في هذا اإلطار،  يعرض القسم التالي أهمية توليد بيانات 
موثوقة متعلقة بالوضع الراهن في مصر. وُيقيم القسم ج 

البيانات العامة الرسمية، وخاصًة تلك المتعلقة بأهداف التنمية 
المستدامة، استنادًا إلى معايير مختلفة لجودة البيانات )ال 
سيما سهولة التوافر ومستوى التحديث(. ويقدم القسم د 

تحلياًل نوعيًا لبعض االختناقات التي تعيق توليد البيانات في 
مصر، والتي يمكنها تيسير هذه العملية إذا ما عولجت. ويعرض 

القسم هـ نتيجة تمرين وجيز، يوضح كيف يمكن أن تساعد 
البيانات في المفاضلة بين السياسات التنموية. أخيرًا، يختتم 
القسم و الفصل بتقديم توصيات خاصة بالسياسة العامة في 

مجال توليد ونشر البيانات الحكومية.

ب. الحاجة إلى أن تستند السياسات العامة إلى بيانات على 
درجة عالية من الموثوقية

لم تكن يومًا الحاجة إلى اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات أكبر 
مما هي عليه اليوم، وذلك  نظرًا إلى المستوى غير المسبوق 

الذي تشهده البالد حاليًا من إنفاق عام. ولكن قبل الشروع في 
اإلجابة على األسئلة المذكورة آنفًا، يجدر استطالع الحجج 
المؤيدة لالستثمار في أنظمة بيانات ذات درجة مرتفعة من 

الموثوقية، واالستفادة منها. الحجة األولى هي أن الحكومة 
المصرية تنفذ حاليًا برنامج ضخم لالستثمار العام على نطاق 
غير مسبوق. بناًء عليه، تكن قرارات اإلنفاق العام أكثر أهمية 

يومًا  مما  هي عليه حاليًا. فقد أنفقت الحكومة ما يزيد عن 
أربعة تريليونات جنيه مصري على االستثمارات العامة في 

تتوزع البيانــات التي تجمعها 
مؤسســات الحكومة على 

منصات مختلفة، وُتنشــر بأشكال 
مختلفــة وال ُتدمج في قاعدة 

مركزية. بيانات 
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السنوات الست الماضية، وهو رقم ال مثيل له في أي فترة 
مشابهة من التاريخ الحديث، لذا أصبحت قرارات اإلنفاق ذات 
أهمية كبيرة. وبما أن مستويات اإلنفاق هذه  قد ال تستمر في 
االرتفاع لفترة طويلة، فال بد للحكومة أن تستفيد من الفرص 
الراهنة إلى أقصى الحدود من خالل أن تكون قرارات اإلنفاق 

العام مستندة إلى البيانات. واألمثلة على ذلك ال حصر لها، 
فهل مثاًل يتم االستمرار في دعم الوجبات المدرسية، أم يجب 
إعطاء األولوية لخطوط مترو إضافية أم لزيادة سعة الموانئ، 

وأين توجد الحاجة إلى إعطاء أولوية إلنشاء المدارس على 
المستشفيات، أو العكس. لم تكن مستويات اإلنفاق على كل 
من هذه القرارات أعلى في أي وقت مضى، نظرًا إلى الشهية 
الكبيرة والمبررة لالستثمارات العامة. بناًء عليه، من المهم أن 

تكون البيانات التي توجه هذه القرارات موثوقة وكاملة.

باإلضافة إلى ذلك، تشــهد مصر إصالحًا مؤسســيًا واســعًا. 
فالبرلمــان المصــري ُيصدر قوانين بمعــدل ال نظير له، حيث 

أقــر مــا يقرب 900 قانون في الفصل التشــريعي األخير. 
في الوقت نفســه، تتوســع الحكومة مؤسســيًا إذ يتم إنشاء 

منظمــات جديــدة ومدن جديدة، حتى إنه يتم تشــييد 
عاصمــة إداريــة جديدة. في هذا الســياق، تبرز الحاجة إلى 
البيانات بشــكل خاص، وذلك بهدف رصد األداء باســتمرار 
والتأكد من أن المؤسســات الحكومية اآلخذة في االتســاع 

تالئــم الغرض من إنشــائها. واألهم هــو التأكد من تجنب 

ظهور ممارســات ســلبية، تشــير األدبيات ذات الصلة أنها قد 

تظهــر في مثــل هذه اللحظات المهمة من التغيير والتوســع 

المؤسســي للجهاز البيروقراطي، في االقتصادات الناشــئة.

أخيرًا، لربما لم تحتج الحكومات عامًة، والحكومة المصرية 

خاصًة، في أي وقت مضى كما تحتاج اآلن إلى أسس 

موضوعية وحيادية وغير خاضعة ألي تأثير، التخاذ 

قراراتها. فالحكومات تتعرض في الوقت الراهن لضغوط 

متزايدة لتبرير قراراتها، وهي مهمة يمكن القيام بها على 

نحو أفضل إذا كانت الُحجُج القائمة على نظم بيانات كفؤة 

وحيادية. في مصر اليوم، حيث يحصل غالبية الشباب 

التي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا على معلوماتهم من 

وسائل التواصل االجتماعي، ال بد من إثراء النقاش العام 

حول القرارات الحكومية باستمرار بحجج قوية ومستنيرة 

بالبيانات. كلما توفر المزيد من البيانات وكلما زادت 

مصداقية هذه البيانات وحداثتها، كان الجمهور على اطالع 

أوسع وتضاءلت المساحة المخصصة لآلراء المسيسة، أو 

التي ال أساس لها من الصحة. وغني عن البيان أن عمليات 

صنع القرار داخل الحكومة نفسها ستستفيد من البيانات 

المحايدة التخاذ خيارات أفضل.

ج. تقييم المعايير المتعددة لجودة البيانات
يعرض هذا القسم نتيجة تقييم ُأجري لتحديد مدى توافر 

البيانات الرسمية الخاصة بمؤشرات التنمية الصادرة عن 

المؤسسات اإلحصائية الرئيسية في مصر، ومدى إمكانية 

الوصول إليها واكتمالها1.

1. الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء هو الجهاز اإلحصائي 

الوطني الرسمي في مصر، المسؤول عن جمع البيانات 

المتعلقة بجميع المجاالت الوطنية والحكومية، سواء على 

المستوى الوطني، أو مستوى المحافظة، أو المستويات األدنى 
وتخزينها ومعالجتها ونشرها2. ويمثل الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن 
إجراء التعداد القومي للسكان والمنشآت في مصر وقد بدأ 

مؤخرًا بإجراء تعداد اقتصادي أيضًا.

يهتم هذا القسم بتقييم معايير جودة البيانات المتاحة للجمهور 
على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمنشورة 

في تقاريره ونشراته. ولهذه الغاية، سيتم البحث في 
المعايير السبعة لجودة البيانات التي تعتمدها منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية. تتمثل هذه المعايير فيما يلي: سهولة 
الحصول على البيانات، اتساقها، مصداقيتها، دقتها، قابليتها 
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للتفسير، توقيتها المناسب ومالءمتها3. عالوًة على ذلك، سيتم 
أيضًا تقييم ثالثة أبعاد أخرى متعلقة بالبيانات، هي: مدى 

اكتمالها، تواتر صدورها، ومستوى جمعها4.

يشير معيار سهولة الحصول على البيانات إلى مدى توافرها، 
وإذا ما كان باإلمكان استخراجها بسرعة وُيسر. بشكل عام، 
البيانات األولية التي ينتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء غير متاحة للجمهور5. لكن الموقع اإللكتروني 
يوفر إمكانية وصول الجمهور إلى بعض التقارير المختارة، 
مثل التعداد االقتصادي، والكتاب اإلحصائي السنوي الذي 
يتضمن جداول وصفية ومخططات للبيانات الديمغرافية 
واالجتماعية واالقتصادية، التي ُجمعت على مدار العام. 

لكنها ليست متاحة إال في صيغة PDF، مما يجعل معالجتها، 
بهدف إجراء المزيد من التحليل، تستغرق وقتًا طوياًل. يمكن 

للمستخدمين المسجلين تنزيل المزيد من المنشورات، مثل 
النشرات اإلحصائية الشهرية والفصلية ونصف السنوية 

والسنويةالتي تحتوي على جداول بيانات للعديد من 
المؤشرات )وهي أيضًا متاحة في صيغة PDF، وليس على 

شكل جداول بيانات(. وتتوفر بيانات كلية ذات سالسل 
زمنية لبعض المؤشرات التي يمكن تنزيلها على شكل 

جداول بيانات، ولكن بعمودين كحد أقصى )السنة والقيمة(. 
إن هذه الصيغة تجعل من الصعب إنشاء ملفات بيانات 

ذات متغيرات متعددة، وهو أمر ضروري للقيام بتحليالت 
إحصائية عميقة. يشتمل موقع الجهاز المركزي أيضًا على 

أداة تفاعلية، تحتوي على بيانات من التعدادين اللذين ُأجريا 
عامي 1996 و2006. وتتيح هذه األداة للمستخدمين إنشاء 
استعالم أو توليد جداول ومخططات وخرائط. ومع ذلك، ال 
تتوفر، لسوء الحظ، بيانات تعداد عام 2017. خالصة القول 
إنه على الرغم من توافر مجموعة من البيانات القيمة على 
ما يبدو، يحتاج تيسير الوصول إليها مزيدًا من التحسين.

يشير معيار اكتمال البيانات إلى عدد المالحظات/المدخالت 
الناقصة في البيانات. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء بجمع بيانات على المستويين الجزئي والكلي6. 
تجمع البيانات على المستوى الجزئي أو الفردي من خالل 

المسوح بالدرجة األولى. وبما أن البيانات األولية ليست 
متاحة للجمهور، فإن الطريقة الوحيدة لتقييم اكتمال 

البيانات على المستوى الفردي يكون من خالل معدالت 
االستجابة وإجراءات أخذ العينات المذكورة في المالحق أو 

أقسام البيانات الوصفية في التقارير المنشورة. وفقًا لهذه 
المعايير، يحظى الجهاز بسمعة جيدة في اتباع إجراءات 
أخذ العينات واإلجراءات اإلحصائية السليمة عند إجراء 

المسوح. في المقابل، على المستوى الكلي، ُتعد المؤشرات، 
وخاصة االقتصادية منها، مكتملًة في الغالب نظرًا إلى 
الطبيعة اآللية لجمع هذه البيانات (مثل أسعار الصرف، 
وأداء سوق األوراق المالية، والحسابات المالية، إلخ(. 

وتضطلع مؤسسات وطنية أخرى أيضًا  المسؤولية عن رصد 
مؤشرات األداء االقتصادي الوطني، وهي تحديدًا البنك 

المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية  
االقتصادية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء، في إطار المعيار الخاص بنشر البيانات.

يشير معيار االتساق إلى مدى عرض البيانات بالنسق نفسه 
بهدف إتاحة المقارنة عبر نقاط زمنية ومجموعات بيانات 

مختلفة. يتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
عن كثب المعايير اإلحصائية الدولية في جمع المؤشرات 

المحددة دوليًا وإعداد التقارير حولها. في الواقع، يمكن 
القول إن االتساق متوفر من حيث وحدات القياس، وكذلك 
طريقة عرض البيانات من جانب الجهاز، بما يضمن إمكانية 

المقارنة عبر الوقت وداخل البلد.

يشير معيار المصداقية إلى سمعة ُمنِتج البيانات وثقة 
المستخدمين به. وتشير الدقة إلى مدى سالمة تقدير البيانات 

ووصفها. في هذا السياق، يتصف الجهاز  المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء برصيد قوي، باعتباره الجهاز الرئيسي 

المسؤول عن إصدار اإلحصاءات في مصر، وهو يتبع في هذا 
اإلطار البروتوكوالت الدولية إلعداد التقارير اإلحصائية، بحيث 

يتضمن كل تقرير ينشره الجهاز منهجية، و/أو قسمًا للبيانات 
الوصفية يوثق جميع العينات وجمع البيانات واإلجراءات 

اإلحصائية والحسابات لضمان المصداقية والدقة.

يشير معيار القابلية للتفسير إلى مدى السهولة التي يمكن بها 
للمستخدمين فهم البيانات المنتجة، ومدى عرض البيانات 

في وحدات ولغة وتعريفات مناسبة. كما ورد في األبعاد 
السابقة، فإن أي بيانات أو إحصاءات يصدرها الجهاز، تكون 

مرفقًة بوثائق كاملة عن كيفية جمعها وإنتاجها وقياسها. 
وتحتوي جميع األشكال والرسوم البيانية المتاحة على 

معلومات تعريفية ووصف المتغّيرات.
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وفي ما يخص معيار تواتر جمع البيانات، يركز هذا القسم 
على البيانات التي ال بد من جمعها من الميدان، أي التي ال 
تنشأ بشكل تلقائي، وأبرزها المسوح الوطنية التي تقيس 

البيانات الطولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على 
مستوى الفرد7. في مصر، تشمل هذه المسوح: مسح الدخل 

واإلنفاق واالستهالك لألسرة، المسح السكاني والصحي، 
ومسح القوى العاملة. على الرغم من أنه بدءًا من عام 
2009/2008، أصبح مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك 
لألسرة يجرى كل عامين بداًل من كل خمسة أعوام، إال 

أن آخر مسح متاح يعود إلى عام 2018/2017. بالنسبة 
للمسح السكاني والصحي، ال يضطلع بنسخته القياسية 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بل وزارة الصحة 
والسكان، وُترسل هذه النسخة عادة كل خمس سنوات 

لتشكيل قاعدة بيانات تتضمن البيانات الطولية. وتجرى 
كذلك مسوح مرحلية بين المسوح الدورية لتوفير بيانات 
محدثة حول مؤشرات رصد األداء الرئيسية. لكن أحدث 
مسح سكاني وصحي دوري ُأجري عام 2014، ولم ُتجَر، 

على حد علم المؤلفين، أي مسوح مرحلية منذ ذلك الحين 
وحتى تاريخه. أخيرًا، ُيجري الجهاز مسحًا ربع سنوي للقوى 

العاملة، يتضمن بيانات طولية عن حجم القوى العاملة 
وخصائصها وتوزيعها الجغرافي. ويعترض هذا المسح 

أيضًا بعض التأخير في نشر بياناته، وهو ما سنتناوله في 
الفقرة التالية. في الختام، يمكن القول إن بعض التأخير 

حاصل في إجراء عدد من هذه المسوح الطولية، فبعضها 
كان مقررًا في عامي 2019 و2020 لكنه لم ُيجَر إال في الربع 
األول من عام 2021. واللوم في ذلك يقع جزئيًا على جائحة 
كوفيــد- 19 التــي فاقمــت هذا التأخير. في هذا اإلطار، تجدر 
اإلشارة إلى تجارب بعض الدول المتقدمة التي توفر حلواًل 
مبتكرة إلجراء التعدادات خالل الجائحة8. وعلى الرغم من 

بعض المعوقات التي قد تواجه عملية القيام بالدراسات 
االستقصائية عبر الهاتف، إال أنه من الممكن النظر في مثل 
هذه الخيارات لإلسراع في جمع البيانات حول المؤشرات 
الهامة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتالفي المزيد 
من التأخير. فالجائحة، بطبيعتها الملحة، دفعت في الواقع 
عدد من أجهزة األمم المتحدة، بالتعاون مع الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء والوزارات المعنية، إلى إجراء 
عدد من الدراسات االستقصائية عبر الهاتف في عام 2020، 

لتقييــم أثر جائحــة كوفيد- 19 على الفئات األكثر عرضة 
للتأثر كالنساء، والمؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوسطة. 

تثبت هذه الجهود أنه يمكن جمع البيانات بسرعة أكبر. 
ويمكن ربط نتائج هذه الدراسات االستقصائية إبان الجائحة 
بإطار أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ألغراض الرصد.

يشير معيار التوقيت إلى درجة تحديث البيانات، وإذا ما 
وقع أي تأخير بين تاريخ قياس الظواهر وتاريخ النشر. 

ُتنشر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بناًء 
على تواتر جمع البيانات وقياسها: شهرية، ربع سنوية، نصف 

سنوية، سنوية، باإلضافة إلى التقارير الخاصة. ونظرًا إلى 
أنه ال يمكن الوصول إلى البيانات إال من خالل التقارير 

والنشرات، فثمة فوارق زمنية بين تاريخ قياس البيانات، 
وتاريخ نشرها على الموقع االلكتروني. فالنشرات الشهرية 

مثاًل تقدم معلومات عن مؤشرات اقتصادية بالدرجة األولى 
كمتوسط أسعار االستهالك لمعظم السلع الغذائية ومؤشرات 
أسعار االستهالك واإلنتاج والتجارة الخارجية. وعلى الرغم 

من نشر تقرير شهري منفصل لكل من هذه المؤشرات، إال 
أن تأخيرًا يحدث قبل إصدار النشرة، يتراوح بين شهرين 

وثالثة أشهر، ويزيد عن ذلك أحيانًا. وُيظهر الشكل 20 بعض 
اإلحصاءات الواردة في النشرة اإلحصائية الشهرية لشهر 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020، التي نشرها الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء وأتاحها على موقعه اإللكتروني 

بداية كانون األول/ديسمبر 2020. وتعود معظم اإلحصاءات 
المنشورة إلى شهر آب/أغسطس 2020، أو حتى إلى 

الشهور السابقة، بينما يعود عدد قليل جدًا من المؤشرات 
في الواقع إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وعلى 

الرغم من التقدم المحرز بشأن تسريع توقيت نشر البيانات 
مقارنة بالسنوات السابقة، إال أنه يمكن إدخال المزيد من 

التحسينات. باإلضافة إلى ذلك، يتم إصدار النشرات الفصلية 
مثل مسح القوى العاملة في نهاية الربع التالي من السنة. 
وتكشف معاينة هذه التقارير عن تأخر أيضًا في البيانات 

الواردة في النشرات نصف السنوية والسنوية. فمعظم 
المؤشرات الواردة )كتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، والمرافق والخدمات، والرعاية الصحية، واألمن، 
والسالمة( تعاني من تأخر عام كامل، حيث نجد أن النشرات 

السنوية الصادرة في نهاية عام 2020 تتضمن أرقامًا من 
عام 2019 9. وعليه، فإن عنصر توقيت نشر البيانات يمثل 

بالفعل عقبة مهمة حيال البيانات المتاحة على موقع الجهاز. 
وال شك في أن تحسينات كبيرة يمكن إنجازها إذا تم جمع 

البيانات وإتاحتها بشكل أسرع.
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الشكل 20. مقتطفات من النشرة المعلوماتية اإلحصائية الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020

تموز/�وليو–آب/أغسطس 2021/2020تموز/�وليو–آب/أغسطس 2020/2019

ارتفاع اإلي�ادات الض���ية
(مليار جنيه)

23.9
34.0

الض��بة على الدخول
واألرباح والمكاسب ال�أسمالية

7.06.1

الض�ائب على
الممتلكات

44.546.3

الض�ائب على السلع
والخدمات

6.0

80.7
92.4

الض�ائب على
التجارة الدولية

إجمالي اإلي�ادات الض���يةض�ائب أخرى

0.00.0 5.3

ارتفاع األجور في تموز/�وليو 202/2021 مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق

العجز الكليإجمالي المص�وفاتإجمالي اإلي�ادات

تموز/�وليو–آب/أغسطس
2020/2019

تموز/�وليو–آب/أغسطس
2021/2020

107.2
185.4

-78.2-93.3

126.0

218.1

ارتفاع اإلي�ادات الض���ية في تموز/�وليو–آب/أغسطس 2021/2020 
مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق

إجمالي اإلي�ادات والمص�وفات والعجز الكلي
(تموز/�وليو–آب/أغسطس 2020/2019) – (تموز/�وليو–آب/أغسطس 2021/2020)

المنحإي�ادات أخرىالض�ائب

73.3%

0.3%

26.4%

هيكل اإلي�ادات
تموز/�وليو–آب/أغسطس 2021/2020

75.3%

0.1%

24.6%

هيكل اإلي�ادات
تموز/�وليو–آب/أغسطس 2020/2019

هيكل المص�وفات تموز/�وليو–آب/أغسطس 2021/2020

الفوائد

40.1%
األجور 

المشت��ات 

االس�ثما�ات 2.9%
(ش�اء أصول غير 

مالية) 

8.2%

24.1%

هيكل المص�وفات تموز/�وليو–آب/أغسطس 2020/2019

الفوائد 

43.5%
مص�وفات أخرى 

7%
الدعم 

والمنح 
والم�ايا 

13%

مص�وفات أخرى 

6.6%
الدعم 

والمنح 
والم�ايا 

18.1%

األجور

المشت��ات 

االس�ثما�ات 3.8%
(ش�اء أصول غير 

مالية) 

5.2%

27.5%

.CAPMAS, Egypt, 2020. Informatics Monthly Statistical Bulletin )November(, pp. 21-22 :المصدر
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يعكس معيار مستوى البيانات أو تصنيفها مستوى تقسيم 
المؤشرات حسب فئات معينة مثل الجنس والدخل والعمر 

وقطاعات التوظيف والموقع الجغرافي وغيرها. وُتعد 
البيانات المصنفة شرط مهم لقياس مؤشرات التنمية 
المستدامة وتتبعها، إذ تكشف عن عدم المساواة بين 

ف  مختلف الفئات الهامة لرسم السياسات العامة. و وُتَصنَّ
عادًة المؤشرات الديمغرافية الواردة في نشرات الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وتقاريره حسب الجنس، 
والفئات العمرية، والمناطق الحضرية/الريفية، وأحيانًا حسب 
المحافظات. ومع ذلك، يبقى المجال واسعًا لنشر اإلحصاءات 

باستخدام مزيد من التفصيل، وال سيما على مستويات 
جغرافية وإدارية أدنى. فمصر تنقسم إلى ثالثة مستويات 
إدارية )المحافظات، والمدن/المراكز، واألحياء/القرى(، وقد 

يحمل كل مستوى في التدرج الهرمي نفسه تباينات، مما 
يجعل مهمة قياس المؤشرات اإلنمائية عملية ال غنى عنها.

ُيقيم معيار المالءمة مدى مالءمة البيانات المنتجة للمهمة 
المنشودة. واستنادًا إلى التحليل الذي ُأجرَي، يمكن القول 
إن البيانات المنتجة عن غالبية أهداف التنمية المستدامة 

والمؤشرات الخاصة بها، تتوافق والمؤشر المحدد. فعلى الرغم 
من أن البيانات المنشورة قد تكون قديمة أو غير مكتملة، إال 

أنها تتتبع الظواهر أو الحاالت ذات الصلة بشكل صحيح.

فــي الختام، يمكن اإلشــارة إلــى إمكانية تطوير ثالثة 
أبعــاد علــى األقل لتحقيق إمكانات أكبر مــن بيانات الجهاز 

المركــزي للتعبئــة العامة واإلحصاء بهدف رصد األداء 
المتعلــق بأهداف التنمية المســتدامة وتوجيه السياســات 

العامة. أواًل، ال بد من توفير البيانات بشــكل أســرع لتالفي 
تضــاؤل قيمتهــا. ثانيًا، يمكن تحســين إتاحة البيانات 

وتصنيفهــا مع مراعاة الســرية. وفــي هذا اإلطار، يمكن إدماج 
منصــات تفاعليــة توفر رســومًا بيانية فورية واختيارات 

متعــددة وتحلياًل لالتجاهات وتوزيعًا بحســب الفئات 
وميــزات أخــرى10. هذا ويتطلب تفصيــل البيانات جمع المزيد 

منهــا على المســتويات دون الوطنية، مــا قد ينطوي على 
تكاليــف أعلــى. إال أنه، نظرًا للعالمــات المرتفعة التي يمكن 
منحهــا للجهــاز المركزي للتعبئــة العامة واإلحصاء التصافه 

بالموثوقية واالتســاق، من المؤســف أال تتحقق أقصى 
إمكانات االســتفادة من البيانات بســبب التأخر في النشــر، أو 

اســتخدام صيغ عرض تعّقــد معالجة البيانات.

أخيرًا، على الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن إصدار البيانات 

الرسمية في مصر، إال أنه المصدر الرئيسي للبيانات ألقل 
من نصف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، أي لثمانية 

أهداف فقط من أصل 71 هدفًا، على حد ما ورد في 
االستعراض الوطني الطوعي الصادر في عام 2021. أما 

بالنسبة لألهداف األخرى، فتقع مسؤولية جمع بياناتها 
في الغالب على عاتق وزارات مختلفة، منها وزارة التربية 
والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الموارد 

المائية والري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة 
البيئة. ونظرًا إلى أن الوظيفة الرئيسية لهذه الوزارات تكمن 

في تقديم الخدمات العامة، فإن تجميع البيانات حول 
أهداف التنمية المستدامة وإتاحتها للجمهور أو للجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ال يتصدر األولوية. فال بد 
بالتالي من تحسين قدرة هذه الوزارات على جمع البيانات 

المالئمة ونقلها بفعالية أكبر إلى الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء أو للجمهور األوسع.

ومن الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء أطلق في عام 2020/2019 االستراتيجية الوطنية 

لتطوير اإلحصاءات. وهي تهدف إلى تحقيق تنسيق أفضل 
بين منتجي البيانات ومستخدميها وإلى توفير البيانات 

المطلوبة التخاذ القرارات التنموية11. هذه االستراتيجية هي 
بالتأكيد خطوة أولى أساسية. وبما أنها ال تزال في مراحلها 

األولى، فال بد من أن ُيرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه 
ومتطلبات التمويل، وذلك بهدف إنجاز أهدافها وتحقيق 

التحسينات المقترحة.

2. المؤسسات العامة األخرى 
التي تقدم بيانات متعلقة بأهداف 

التنمية المستدامة
تتعاون مؤسسات وطنية أخرى مع الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء إلصدار اإلحصاءات المالية والبيانات 
وتعميمها12. يركز هذا القسم على أربع من هذه المؤسسات: 

البنك المركزي المصري الذي يقدم بيانات مالية وبيانات 
تخص القطاع المصرفي والقطاع الخارجي؛ ووزارة المالية 

التي تقدم إحصاءات المالية العامة؛ ووزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادية التي تقدم إحصاءات الحسابات 
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القومية ومؤشرات اإلنتاج بناًء على بيانات من وزارات 
أخرى أيضًا؛ ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 

الوزراء المصري.

يضم موقع البنك المركزي المصري بوابة إلكترونية تنشر 
شهريًا بيانات حول المؤشرات االقتصادية المتعلقة بأداء 
القطاعين المالي والمصرفي في مصر. ُتتيح البوابة أيضًا 

للجمهور إحصاءات بشأن معدالت التضخم، وأسعار الصرف، 
والسيولة، وأسعار الفائدة بين البنوك وأحجامها، والمؤشرات 

االقتصادية واألسهم. ويمكن تنزيل هذه اإلحصاءات في 
شكل جداول بيانات. وتعتبر اإلحصاءات المتاحة كاملة 

ومتسقة، وهي ُتقدم في الوقت المحدد من كل شهر. ونظرًا 
إلى الطبيعة الكلية للبيانات واإلحصاءات االقتصادية 

والنقدية، من المتوقع أن تكون ذات جودة أعلى من البيانات 
الجزئية الديمغرافية واالجتماعية. ومن المهم أيضًا اإلشارة 

إلى أن تصميم الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك المركزي 
المصري أفضل بكثير من تصميم الموقع الخاص بالجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

قامت وزارة المالية مؤخرًا بتحديث موقعها اإللكتروني وبوابة 
البيانات، لتشمل نشرًة ماليًة شهرية تتضمن إحصاءات حول 
التوقعات االقتصادية والمالية العامة، ومؤشرات القطاعات، 

واألسعار المحلية، والدين الحكومي، والقطاعات المالية، 
والنقدية. تضم النشرة أيضًا قسمًا للتحليل المقارن، يتناول أداء 

مصر في المؤشرات االقتصادية الرئيسية مقابل أداء البلدان 
األخرى المماثلة. تتوافر كذلك إحصاءات خاصة بالمؤشرات 

المالية )اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، وتفاصيل النفقات 
العامة(، يمكن تنزيلها في شكل جدول بيانات. وخضع الموقع 

مؤخرًا لتحسينات هامة، فأدرجت فيه مكونات تفاعلية، وتبنى 
واجهة سهلة االستخدام، وبات يتيح الوصول عبر الشبكة إلى 

البيانات المالية الهامة ومؤشرات األداء. لكن مسألة توقيت 
النشر ما زالت قائمة، إذ يتأخر صدور النشرة المالية الشهرية بما 
يقارب الشهرين أو الثالثة أشهر13. عالوًة على ذلك، تعاني بعض 

المؤشرات والبيانات المدرجة في هذه النشرات من تأخير 
زمني يتراوح من شهر إلى شهرين (الجدول 2(. ولكن تجدر 

اإلشارة إلى أن مدة التأخير هذه في نشر البيانات أقصر بكثير 
من تلك المرصودة على مواقع حكومية أخرى، وبالتالي ُتعد 

بيانات وزارة المالية أكثر حداثًة.
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الجدول 2. القروض الممنوحة من المصارف

حزيران/
يونيو - 16

حزيران/
يونيو - 17

حزيران/يونيو 
18 -

حزيران/
يونيو - 19

حزيران/يونيو 
20 -

كانون األول/
دسيمبر - 20

كانون 
الثاني/يناير 

21 -
شباط/فبراير 

21 -
آذار/مارس- 

21

إجمالي أرصدة 
717,999925,6601,426,4571,629,6641,854,3262,493,3702,532,4692,573,0222,648,549التسهيالت االئتمانية

)22.1()30.4()51.3()14.2()13.8()30.5()24.0()22.9()22.9(
66,421172,047354,723452,917542,446853,888861,833881,110932.049للحكومة2/

)62.8()173.1()104.2()27.7()19.8()60.2()47.6()37.7()41.4(

10,855100,473142,710216,549235,838560,590587,139607,138658,937بالعملة المحلية

55,56671,574212,013236,368306,608275,298274,694273,972273,112بالعملة األجنبية

651,578753,6131,071,7341,176,7471,311,8801,657,4811,670,6361,691,9121,716,500لغير الحكومة

)19.1()16.5()39.4()9.8()11.5()19.4()14.6()16.3()14.8(

468,502556,967724,503849,7751,038,2211,406,8491,420,9391,441,4451,469,754بالعملة المحلية

183,076196,646347,231326,972273,659250,633249,697250,467246,746بالعملة األجنبية

مالحظات )النسبة المئوية(:

التسهيالت االئتمانية 
الممنوحة إلى القطاع 

الخاص إلى جملة 
التسهيالت3/

82.072.064.762.462.060.159.860.259.4

القروض إلى 
الودائع للقطاع غير 

الحكومي4/
43.843.642.638.838.638.338.338.237.8

القروض إلى الودائع 
26.349.067.684.988.896.293.693.295.0للقطاع الحكومي

التسهيالت االئتمانية 
بالعملة األجنبية إلى 

جملة التسهيالت
33.229.039.234.631.321.120.720.419.6

التسهيالت االئتمانية 
بالعملة األجنبية 
للقطاع الحكومي 

إلى جملة التسهيالت 
الممنوحة للقطاع 

الحكومي

83.741.659.852.256.532.931.931.129.3

التسهيالت االئتمانية 
بالعملة األجنبية 

للقطاع غير الحكومي 
إلى جملة التسهيالت 
الممنوحة للقطاع غير 

الحكومي

28.126.132.427.820.915.114.914.814.4

.Ministry of Finance, Egypt, 2021. The Financial Monthly, vol. 16, No. 7 )May(, p. 50 :المصدر
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تتولى وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مسؤولية وضع 
خطط التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر االستراتيجية، 

وذلك بالتنسيق مع الوزارات األخرى والجهات المعنية 
وشركاء التنمية. إنها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تطوير 

القدرات اإلحصائية لقياس األثر المترتب عن المشاريع 
ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، 

وأدائها ومعدالت إنجازها. ويضم موقع الوزارة بوابة بيانات 
تفاعلية للحسابات القومية، تشمل إحصاءات بشأن الناتج 
المحلي اإلجمالي واالستثمارات العامة محسوبة باألسعار 
الجارية والثابتة. يمكن االستعالم من خاللها عن األنشطة 

االقتصادية المختلفة، والتواتر الزمني، والبيانات على 
مستوى المحافظات. وتتعاون الوزارة مع الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي ووزارة المالية 

إلصدار هذه اإلحصاءات ونشرها. وتفي مصر، وفقًا لموقع 
الوزارة، بمتطلبات المعيار الخاص بنشر البيانات التابع 

لصندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بمواعيد النشر وتوافر 
البيانات االقتصادية والمالية )أي على أساس ربع سنوي مع 

تأخر ثالثة أشهر كحد أقصى(.

يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي تأسس في 
عام 1985، بمثابة مركز أبحاث تابع لمجلس الوزراء المصري، 

يوفر المعلومات والخبرة لدعم السياسات واتخاذ القرارات. 
يتمثل أحد أهداف المركز االستراتيجية في توفير المعلومات، 

ليس فقط لدعم صنع السياسات، ولكن أيضًا لدعم التحّول 
إلى مجتمع قائم على المعلومات. ويجري المركز استطالعات 

للرأي العام وينشر نتائجها في تقارير دورية. وقد أنشأ في 
عام 2021 بوابًة خاصة وتطبيقًا للهاتف المحمول، يوفران 

العديد من البيانات ومؤشرات األداء واإلحصاءات على 
المستويين األفريقي والعالمي. باإلضافة إلى توفير البيانات 
في شكل تقارير قابلة للتنزيل وجداول Excel، تتوفر أيضًا 

لوحات تفاعلية لتتبع المعلومات وخرائط. ويتيح تطبيق 
الهاتف المحمول إمكانية الوصول إلى المعلومات لفئة أوسع 
من الجمهور، نظرًا لتزايد عدد مستخدمي الهاتف المحمول 

في مصر بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. أخيرًا، من 
المهم اإلشارة إلى أن المركز ال يولد هذه البيانات بنفسه، لكنها 

توفر وتجمع في الغالب من مصادر أخرى.

تشمل الوزارات األخرى التي تقدم بيانات متعلقة بأهداف 
التنمية المستدامة، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

التي تنشر تقريرًا شهريًا عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. وفي عام 2020، أنشأت وزارة التعاون الدولي 

آلية لتحليل مساهمة التعاون اإلنمائي في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة من خالل رسم خرائط لجميع المشاريع 

الجارية، المدرجة في محفظتها، بهدف مواءمتها مع 
أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وفي إطار عملية 

رسم الخرائط هذه، تم استخدام نهجين متميزين: )أ( رسم 
خريطة واحدة ألهداف التنمية المستدامة، تحدد هدف 

التنمية المستدامة األساسي الذي ساهم فيه كل مشروع، 
و)ب( رسم خرائط متعددة ألهداف التنمية المستدامة تأخذ 
في االعتبار الروابط المتعددة األبعاد التي قد تصل المشاريع 

بأهداف تنمية مستدامة مختلفة14.

ودرجت وزارة البيئة، حتى عام 2017، على إصدار تقرير 
سنوي عن حالة البيئة، يتضمن بيانات تتعلق بمؤشرات البيئة 

والتغّير المناخي. وتمتلك وزارة التجارة والصناعة أيضًا لوحة 
تتبع تفاعلية )باللغة العربية(، تضم مؤشرات تتعلق بالتنمية 

االقتصادية. كما تنشر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 
تقارير سنويًة عن المؤشرات المتعلقة بالطاقة، وآخرها 

تقرير عام 2019/2018. ومع أن وزارة الصحة والسكان هي 
المسؤولة بشكل أساسي عن المسوح الديمغرافية والصحية 

وغيرها من المسوح التي ُتستقى منها جميع البيانات المتعلقة 
بالمؤشرات الصحية، إال أنه ليس لها بوابة بيانات. ولكن عوضًا 

عن ذلك، تتاح البيانات الصحية من خالل مؤسسات دولية، 
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مثــل برنامج المســح الســكاني والصحــي، أو برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي. وعليــه، يبدو واضحــًا أن البيانات التي 

تجمعهــا مؤسســات حكوميــة مختلفــة توزع عبــر منصات 
مختلفــة، وُتنشــر فــي أشــكال مختلفة، وال ُتدمــج في قاعدة 

بيانــات مركزيــة )مثــل الجهاز المركــزي للتعبئــة العامة 
واإلحصــاء(. ومــع أنه ال بد من اإلشــادة بمبادرات الوزارات 

والبنــك المركــزي فــي اإلفصاح عن المعلومات ونشــر 
البيانات، فإن إســناد مســؤولية مؤشــرات أهــداف التنمية 

المســتدامة إلــى كيان واحد، والحــرص على التنســيق بين 
الهيئــات الحكوميــة المختلفــة، من شــأنه أن يســّرع عملية 

جمــع البيانات.

3. الحاجة إلى استكمال البيانات 
حول أهداف التنمية المستدامة 

وتحديثها
تصّنف األمم المتحدة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

حسب مستويات ثالثة، بناًء على وضوحها من الناحية 
المفاهيمية، وعلى استنادها إلى منهجية راسخة دوليًا، وعلى 
انتظام إصدار البيانات الخاصة بها من جانب غالبية الدول15. 

وبالتالي، فإن المؤشر الذي يستوفي المعايير الثالثة ُيصّنف 
في المستوى األول، أما المؤشر الذي يتصف بالوضوح من 

الناحية المفاهيمية والمنهجية الراسخة ولكن تغيب عنه 
البيانات المنتظمة، فُيصّنف في المستوى الثاني. وأما المؤشر 

الذي ال يستوفي المعايير الثالثة، فُيصّنف في المستوى 
الثالث. حتى وقت كتابة هذا الفصل، يتبين أن ثالثة مصادر 

وطنية رئيسية أبلغت عن إتاحة البيانات واإلحصاءات 
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في مصر.

نشرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية االستعراض 
الوطني الطوعي بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

عامي 2018 و2021 16. تم تصنيف 35.7 في المائة فقط من 
المؤشرات الواردة في تقرير عام 2018 على أنها من المستوى 
األول. وقد أدخلت الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة في عام 
2020 مزيدًا من التحسينات على بعض هذه المؤشرات بهدف 

قياس األهداف بخصوصية أعلى17، مما خّفض بشكل أكبر 
النسبة المئوية لمؤشرات المستوى األول. وبغض النظر عن 
تصنيف المستويات، يشير استعراض عام 2018 إلى وجود 
بيانات عن 106 مؤشرات فقط من إجمالي 244 مؤشرًا، أي 

بنسبة 43.5 في المائة. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 47.5 في 
المائة في استعراض عام 2021 18.

المصدر الثاني للبيانات هو التقرير اإلحصائي الوطني لرصد 
أهداف التنمية المستدامة في مصر، الصادر عن الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء في عام 2019، والذي تتوافر فيه 
بيانات عن 116 مؤشراً )أي بنسبة 47.5 في المائة(.

المصدر الثالث للبيانات هو الموقع اإللكتروني لمرصد مصر 
ألهداف التنمية المستدامة، الذي يديره الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، وهو منصة رقمية وطنية رسمية لمؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة وبياناتها. عند تفقد الموقع بتاريخ 

14 تشرين األول/أكتوبر 2021، تبّين أن البيانات بغالبيتها 
غير محدثة، وغير مصنفة بشكل كاٍف، وتفتقر إلى العديد 

من المؤشرات الرئيسية التي كانت موجودة في كل من 
االستعراض الوطني الطوعي لعام 2018، والتقرير اإلحصائي 
الوطني للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2019. 

فليس متاحًا في موقع المرصد سوى 53 مؤشرًا من أصل 247 
)أي 21.5 في المائة(. ويعرض الجدول 3 مدى توافر البيانات 

الخاصة بأهداف التنمية المستدامة )على النحو المحدد 
في اإلطار العالمي للمؤشرات لعام 2020( من خالل الموقع 

اإللكتروني لمرصد مصر الرسمي ألهداف التنمية المستدامة.

وتجدر اإلشارة إلى أن مرصدًا مستقاًل هو مرصد المرأة 
المصرية يوفر البيانات حول المؤشرات المتعلقة بتمكين 

المرأة والمساواة بين الجنسين )الهدف 5(، كما يوفر بعض 
اإلحصاءات المحدثة المتعلقة بمؤشرات أخرى. ويقوم بنشر 

هذه البيانات المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز 
المصري لبحوث الرأي العام، "بصيرة"، وهو منظمة مستقلة 

وغير حزبية تأسست في عام 2012.

47.5%
في االستعراض 

الوطني الطوعي لعام 
.2021

تتوافر البيانات لـ 116 
مؤشرًا من أصل 224
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الجدول 3. تسجيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة على مرصد أهداف التنمية المستدامة

عدد المقاصد
المقاصد

العدد 
اإلجمالي 
للمؤشرات

تاريخ أحدث مؤشرغير متوفرمتوفر
عدد المؤشرات 

بمستوى تصنيف 
واحد على األقل 

920162 )%69.2(4 )%30.8(1713. القضاء على الفقر

920162 )%64.3(5 )%35.7(2814. القضاء التام على الجوع

1920165 )%67.9(9 )%32.1(31328. الصحة الجيدة والرفاه

820173 )%66.7(4 )%33.3(41012. التعليم الجيد

720175 )%50(7 )%50(5914. المساواة بين الجنسين

1020150 )%90.9(1 )%9.1(6811. المياه النظيفة والنظافة الصحية

520160 )%83.3(1 )%16.7(756. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

1020164 )%62.5(6 )%37.5(81216. العمل الالئق والنمو االقتصادي

9. الصناعة واالبتكار والهياكل 
820160 )%66.7(4 )%33.3(812األساسية

0-13 )%92.9(1 )%7.1(101014. الحد من أوجه عدم المساواة

1320151 )%92.9(1 )%7.1(111014. مدن ومجتمعات محلية مستدامة

0-12 )%92.3(1 )%7.7(121113. االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

80 )%100(0 )%0(1358. العمل المناخي

820150 )%80(2 )%20(141010. الحياة تحت الماء

1320150 )%92.9(1 )%7.1(151214. الحياة في البر

2220151 )%91.7(2 )%8.3(161224. السالم والعدل والمؤسسات القوية

2020171 )%83.3(4 )%16.7(171924. عقد الشراكات لتحقيق األهداف

19424 )%78.5(53 )%21.5(169247اإلجمالي
المصدر: المؤلف، باالستناد إلى معلومات مستقاة من لوحة تتبع مرصد مصر ألهداف التنمية المستدامة.

مالحظة: بيانات صادرة في تشرين األول/أكتوبر 2020 ومحدثة في تشرين األول/أكتوبر 2021.

يسلط عدم تطابق النسب المئوية لحجم البيانات المتوفرة، في 

المصادر الوطنية الثالثة، الضوء على مشكلة تكامل البيانات، 

حيث يبدو أن بيانات أهداف التنمية المستدامة موزعة على 

مستودعات مختلفة، ما يصّعب تقييم مدى توافر البيانات 

وجودتها. فال بد إذًا من توافر آلية لدمج مصادر البيانات 

الحالية والجديدة بغية بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة، يمكن 

أن توجه السياسات بفعالية أكبر.

باإلضافة إلى ما سبق، فإن التعمق في فجوات البيانات لكل 

مؤشر في هذه التقارير19 يبين أن أهداًفا محددة من أهداف 

التنمية الُمستدامة، ال تتوفر بيانات بشأن أغلب مؤشراتها )أهداف 

التنمية المستدامة من 11 إلى 15 التي تتعلق بشكل أساسي 

بالبيئة(. فالهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة 

مثاًل، له فقط ثالث نقاط بيانات في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء، ونقطة بيانات واحدة في المرصد )من أصل 

14(. ليس للهدف 12 المتعلق باالستهالك واإلنتاج المسؤوَلين إال 

نقطة بيانات واحدة فقط في تقرير الجهاز المركزي، وواحدة في 

المرصد )من أصل 13(. وللهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي ثالث 

نقاط بيانات في تقرير الجهاز المركزي وال تتوفر بشأنه أي بيانات 

في المرصد )من أصل 8(. أما الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت 

الماء فله ثالث نقاط بيانات في تقرير الجهاز المركزي، ونقطتين 

في المرصد )من أصل 10(. أخيرًا، للهدف 15 المتعلق بالحياة على 

البر خمس نقاط بيانات في تقرير الجهاز المركزي، وواحدة فقط 

في المرصد )من أصل 14(.
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د. فعالية آليات جمع البيانات
يلقي هذا القسم الضوء على بعض األفكار المستمدة من 

محاوالت سابقة للحصول على بيانات متعلقة بالتنمية في 
مصر. وقد أجرى المؤلفان أيضًا مقابالت20 بغية تحديد 

المشاكل الهيكلية أو االختناقات التي قد تعيق عملية توليد 
البيانات الرسمية المتعلقة بالتنمية، وتؤثر بالتالي على 

قدرتها على توجيه القرارات. في هذا اإلطار، وقد تم تحديد 
مجموعتين من العقبات.

1. عقبات من المصدر
يبدو أن مختلف الوزارات واإلدارات الحكومية تواجه نقصًا 

فيما يمكن تسميته بـ "مسؤولي البيانات المدربين"، خاصة 
على المستوى المحلي حيث ُيفترض أن تجمع البيانات 

المفصلة. ففي حين أطلقت الحكومة مؤخرًا مشروع 
طموح يقضي بإنشاء وحدات تحول رقمي في جميع 

المكاتب الحكومية، ال يزال من غير الواضح إلى أي مدى 
سيتلقى الموظفون المسؤولون التدريب الالزم وإلى أي 

مدى سيتمتعون بالسلطة المطلوبة. فمع أن الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء نظم مع وزارة التخطيط والتنمية 

االقتصادية ورش عمل في عام 2019 لتدريب مسؤولي 
البيانات على جمع بيانات أهداف التنمية المستدامة وإرسالها، 

فإن معدل دوران الموظفين في هذه المناصب يعيق أحيانًا 
تنفيذ هذه العملية. على سبيل المثال، اضطر الجهاز المركزي 
إلى إعادة إرسال المنهجيات المتفق عليها إلى الوزارات ألن 
الموظفين الذين تم تدريبهم قد تم نقلهم إلى إدارات أخرى. 

وبالتالي ال بد من تأمين تدريب مستمر لبناء القدرات – وليس 
لمرة واحدة – لهؤالء المسؤولين21، باإلضافة إلى اتخاذ تدابير 
لتقليل معدل دورانهم. فيمكن مثاًل مطالبة المسؤولين الذين 

يتلقون التدريب بالبقاء في مناصبهم لمدة سنة أو سنتين 
بعد التدريب. هذا وتتضمن االستراتيجية الوطنية لتطوير 

اإلحصاء التي يدعمها البنك الدولي مكونًا يتعلق ببناء 
القدرات، وهو أمر من المهم حسن استغالله وتوظيفه.

من المهم اإلشارة قطعًا إلى أن مبادرة التحول الرقمي بدأت 
في عام 2019 ، لذا قد يكون من السابق ألوانه تقييم مدى 

نجاحها. إال أنه بناًء على المقابالت التي أجراها المؤلفان، 

ال تزال بعض المؤسسات تطبق عملية بطيئة وتستخدم 
تقنيات غير كفئة لجمع البيانات وتشاركها. من األمثلة على 
ذلك، إرسال نماذج البيانات في صيغة pdf، فيتوجب عند 
ذاك إما طبعها من جديد في صيغة Microsoft Word أو 

ملؤها يدويًا، واألمران يعيقان عملية جمع البيانات والتحقق 
من صالحيتها. ومن األمثلة أيضًا حفظ النماذج على أقراص 
مدمجة CD، ُترسل بالبريد ذهابًا وإيابًا، ناهيك عن أن العديد 
من أجهزة الكمبيوتر الجديدة لم تعد تحتوي على محركات 

لألقراص المدمجة. ومع أن هذه المالحظة ال تنطبق 
بالتأكيد على جميع اإلدارات الحكومية )فالجهاز المركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء استخدم النماذج اإللكترونية 
بداًل من النماذج الورقية عند إجراء التعداد األخير(، فمثل 
هذا التباين المؤسسي ُيبّطئ العملية برمتها. أخيرًا، تميل 

بعض الوزارات أيضًا إلى االنتظار لجمع أكبر قدر ممكن من 
البيانات قبل إرسال تقاريرها حول بيانات أهداف التنمية 
المستدامة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

ما يعني أن البيانات التي جمعتها الوزارات في وقت سابق، 
تصبح قديمة إذا تم االحتفاظ بها لحين استكمال البيانات 
األخرى. لذا فإن تشارك البيانات بشكل آني خيار ال بد من 

استخدامه في مزيد من األحيان.

وفي كثير من الحاالت، ال يستطيع الجهاز المركزي 
االتصال بموظفي جمع البيانات في الوزارات مباشرًة ألنه 

يتعين إرسال الطلبات إلى مكتب الوزير. هذه العقبات 
البيروقراطية تبّطئ، هي أيضًا، العملية.

2. غياب اإلطار القانوني لتوفير 
البيانات

قامــت مصــر بمحــاوالت مختلفة إلصــدار قانون حق 
الحصــول علــى المعلومــات. فوفقــًا للمقابــالت التي ُأجرّيت 

مــع األفراد الذين شــاركوا فــي مثل هذه المحــاوالت على مر 
الســنين، تــم تحضيــر ما ال يقل عن خمســة مشــاريع قوانين، 

صاغــت بعضهــا الحكومــة وحدها، وصاغــت بعضها اآلخر 
مؤسســات المجتمــع المدنــي وحدها، وقد ضمــت أحيانًا 
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القطــاع الخــاص. أضف إليها مســودة مشــتركة طرحتها 
الحكومــة مــع المجتمــع المدني. ومع أن هــذه المحاوالت 

بــدأت باكــرًا، فــي عام 2008، إال أنه لم يصــدر مثل هذا 
القانــون بعــد وال يبدو أي مشــروع قانــون قيد اإلعداد. 

اســتنادًا إلــى المعلومــات المســتقاة من المقابــالت، يفترض 
المؤلفــان أن العقبتيــن الرئيســيتين تتمثــالن عــدم وجود 

جهــة مختصــة )ربما بشــكل حصــري( مكلفة بمهمــة صياغة 
مشــروع القانون ومخاوف من ســوء اســتخدام البيانات. 
فال بــد إذًا مــن معالجــة هاتيــن العقبتين ليســع مصر إنتاج 

بيانــات أفضــل، بغيــة توجيه القــرارات اإلنمائية.

فيمــا يتعلــق بعــدم وجود جهــة مختصــة مكلفة بمهمــة صياغة 
مشــروع القانون، فقد تم في الســابق تقديم مســودات 

لمشــروع قانــون مــن جانب وزارات مختلفــة. فوزارة العدل 
مثــاًل تقدمت بمشــروع قانون بشــأن اإلجــراءات القانونية، 

ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات تقدمت 
بمشــروع بشــأن القضايــا الفنيــة المتعلقة بنشــر البيانات. 

وشــاركت وزارات أخــرى بتقديــم مشــاريع قوانين في أوقات 
مختلفــة. وفــي حين أن اشــتراك جميــع هذه الوزارات أمر 

جوهــري، نظــرًا للتشــابكات التــي يتضمنها مثل هــذا القانون، 
ــاً منهــا لــم يتبــنَّ العملية ويمِض بهــا قدمًا. ومن  إال أن أيَّ

المســّلم بــه أن هذه مشــكلة شــائعة تبرز عنــد تنظيم مجاالت 
جديــدة ومتشــعبة، ولكنهــا تحتاج إلى حــّل حتى يولد 

القانــون. وعليه، فإن إســناد المســؤولية إلى مؤسســة واحدة 
ســيكون خطــوة أولى جيدة.

أما فيما يتعلق بالعقبة الثانية، لطالما أثار عدد من نواب 
األمة مخاوف من سوء استخدام البيانات إلشعال فتيل 

"األخبار المضللة"، مما يفّسر بدوره افتقاد الحماس 
التشريعي لمشروع قانون. صحيح أن هذا القلق يعتبر 

مشروعًا، ولكن يجب التأكيد على أن نقص البيانات لن يحّل 
مشكلة سوء استخدام البيانات. فنشر األخبار الخاطئة أو 

المضللة بات حقيقة قائمة في عالم يستخدم المليارات من 
سكانه كل يوم وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية.

هذا ويبرز أيضًا بعدان آخران يؤكدان الحاجة إلصدار مثل 
هذا القانون. أواًل، ما زال هذا القانون متطلبًا دستوريًا لم 
يتم تحقيقه، حيث تنص المادة 68 من الدستور، على أن 

"المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية 
ملك للشعب، واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق 

تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها 
للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها 

وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من 
رفض إعطائها"22. صحيح أن الدستور ال يحدد إطارًا زمنيًا 
إلصدار مثل هذا القانون، إال أن الحاجة إليه إلرشاد عملية 
التنمية التي تتم في مصر، تظهر الحاجة الملحة لصدوره 

سريعًا. ثانيًا، صحيح أن حققت مصُر العديَد من النجاحات 
على صعيد مكافحة الفساد، إال أن  كل االستراتيجيات 

الحكومية الدورية لمكافحة الفساد )أحدثها تتعلق بالفترة 
من عام 2018 إلى عام 2022( تؤكد دومًا الحاجَة إلى حرية 

المعلومات وإتاحتها للجمهور.

ھ. كيفية إرشاد البيانات للقرارات التنموية
يسعى هذا القسم إلى إظهار اإلمكانات التي يمكن أن تتيحها 

البيانات في توجيه القرارات التنموية. يتم ذلك من خالل 
تمرين بسيط يوّضح كيف يمكن للبيانات، وإن كانت غير 

مكتملة، أن ُترشد صانعي القرار إلى حيث يمكن توجيه 
الموارد لتحقيق أقصى األثر. يستخدم التمرين تحليل 

المكّون الرئيسي لكل هدف، لتحديد الوزن النسبي لمؤشرات 
الهدف الفردية23 التي من شأنها توليد التغيير. ويمكن لهذا 
التمرين أن يكون خطوة أولى في توجيه السياسات، عند 

المفاضلة بين مسارات العمل المختلفة.

للقيــام بهــذا التمريــن، تــم أواًل االطالع علــى بيانات أهداف 
التنميــة المســتدامة لمصــر فــي الفتــرة الممتــدة من عام 

2000 إلــى عــام 2018 24. واعُتمــد على بيانات مســتمدة 
مــن قاعــدة البيانــات العالمية لمؤشــرات أهــداف التنمية 
المســتدامة التابعــة للشــعبة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة، 

حيــث ال تتوافــر فــي المصــادر الوطنية الرســمية نقاط 
بيانــات تاريخيــة كافية25. وقد اســُتبعدت المؤشــرات 
التــي تحتــوي علــى أكثــر من 60 في المائــة من نقاط 

البيانــات المفقــودة26. وُأســقطت المؤشــرات المتكررة 
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)ذات معامــل ارتبــاط ســبيرمان أعلــى من 0.9( ثم ُأجري 
تحليــل المكونــات الرئيســية مــع إعــادة القياس27. يعرض 

الجــدول 4 النتائــج. ويتضمــن المرفــق 3 معلومــات مفّصلــة 
عــن المؤشــرات المســتخدمة والمكونــات الرئيســية والقيم 

الذاتيــة )أي األحمــال( وهــي متاحة عنــد الطلب.

فيما يتعلق بالهدف 1 )القضاء على الفقر(، يبدو أن 
السياسات التي تنتشل الناس من تحت خط الفقر هي 

األكثر أهمية، وال سيما مع التركيز على حصول الفقراء على 
الخدمات األساسية )مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه 

والصرف الصحي، وما إلى ذلك(. وقد أعلنت الحكومة 
المصرية مؤخرًا عن برنامج واسع النطاق، بإجمالي إنفاق 
تبلغ قيمته 32 مليار دوالر تقريبًا لإلنفاق على أفقر القرى 

المصرية. بالنظر إلى نتائج هذا التمرين، يبدو أن البيانات 
تبرر هذا البرنامج.

وفيمــا يتعلــق بالهدفين 2 و3 )القضــاء التام على الجوع، 
والصحــة الجيــدة والرفاه(، يبدو أن التركيز بشــكل خاص 
علــى األطفــال، من حيث معــدالت التغذية والوفيات، هو 

األكثــر قــدرة على تحقيق التقدم. أما بالنســبة للهدف 8 
)العمــل الالئــق والنمو االقتصــادي(، فيبدو أن منح إعانات 
التصديــر وتقليــص البطالة يســتحقان اهتمامًا خاصًا. وقد 

أعلنــت الحكومــة المصرية عن هــدف طموح يقضي بزيادة 
الصــادرات مــن 26.1 مليار دوالر إلى 100 مليار دوالر ســنويًا. 

ومن المرجح أن توفر السياســات الملموســة في هذا الصدد 
دفعــًا كبيرًا نحو النمو.

الجدول 4. المؤشرات األكثر تأثيرًا على كل هدف من أهداف التنمية المستدامة
عدد المؤشرات المدرجةالمؤشران األكثر تأثيرًا في تحسين أهداف التنمية المستدامة ذات الصلةأهداف التنمية المستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )النسبة المئوية(– الهدف 1: القضاء على الفقر
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب األساسية )النسبة المئوية(– 

6

الهدف 2: القضاء التام على 
الجوع

انتشار سوء التغذية بين األطفال )الهزال وزيادة الوزن(– 
مؤشر التوجه الزراعي لإلنفاق الحكومي– 

7

الهدف 3: الصحة الجيدة 
والرفاه

ضع–  معدل وفيات الرُّ
معدل وفيات حديثي الوالدة– 

10

مؤشر التكافؤ بين الجنسين لمعدل المشاركة في التعليم النظامي– الهدف 4: التعليم الجيد
إجمالي التدفقات الرسمية للمنح الدراسية– 

4

الهدف 5: المساواة بين 
الجنسين

2ال توجد بيانات كافية إلجراء التحليل

الهدف 8: العمل الالئق 
والنمو االقتصادي

إجمالي التدفقات الرسمية )المدفوعات( للمعونة من أجل التجارة– 
معدل البطالة– 
عدد فروع البنوك التجارية لكل 100,000 بالغ– 

7

المصدر: حسابات المؤلف.

و. الخالصة والتوصيات للسياسة العامة
استهدف هذا الفصل دراسة مدى توفر البيانات الوطنية 

الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في مصر، وإمكانية الوصول 
إليها واستخدامها. وأظهر التحليل الحاجة إلى إنتاج بيانات 

بشأن أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع، وبتفصيل أكبر، 
بغية تحديد الفجوات التنموية بشكل أفضل، سواًء جغرافيًا أو 

اجتماعيًا. ويبدو إنشاء آلية لدمج المصادر القائمة والجديدة 

لبيانات أهداف التنمية المستدامة، المنتشرة حاليًا عبر 
مستودعات بيانات مختلفة، أمرًا جوهريًا لبناء قاعدة بيانات 

وطنية شاملة. عالوًة على ذلك، يمكن معالجة بعض االختناقات 
لتحسين عملية توليد البيانات الحكومية، وال سيما فيما يتعلق 

بتدريب الموظفين المسؤولين عن البيانات، وتحسين شبكة 
االتصاالت بين مؤسسات جمع البيانات المختلفة.
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وال بد من ذكر مبررين إضافيين، للتأكيد على أهمية استناد 
القرارات التنموية إلى البيانات. أواًل، يكاد يكون مؤكدًا أن 

السنوات القادمة ستعتمد أكثر على البيانات، إذ بات األفراد 
والحكومات يقومون، أكثر من أي وقت مضى، بمزيد من 

األعمال واألنشطة عبر اإلنترنت. وقد سّرعت جائحة كوفيد- 19 
هذا المنحى، مما يوفر للحكومة المصرية فرصًة لجمع المزيد 

من البيانات اآلنية ويتيح إمكانات هائلة لتحليل البيانات 
الضخمة، خاصة وأن الحكومة تطلق تباعًا عددًا من البوابات 

اإللكترونية لتقديم خدمات معينة. ومع أن بعض المشاريع 
الحكومية تستخدم حاليًا البيانات الضخمة، ال سيما من أجل 
الكشف عن االحتيال والفساد المشتبه به، لم تظهر أي مبادرة 

لرصد التنمية، أو تقييم أثر المشاريع التنموية، أو التعويض عن 
عدم توفر البيانات بشأن العديد من مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة. ويتطلب استخدام البيانات الضخمة االستثمار، 

قبل كل شيء، في متخصصين في مجال البيانات، مما يشكل 
نقطة إطالق جيدة لهذه اإلمكانات الواعدة.

ثانيًا، ُيعّد النشر المستمر للبيانات، في عصر المعلومات 
المضللة، الطريقة الفضلى لمواجهة البيانات المزيفة. ففي 

عالم اليوم، يبدو األفراد متعطشين للبيانات، وسيظلون 
كذلك كل يوم، إن لم يكن كل ساعة. وستستمر البيانات 

المتعلقة بأداء الحكومات ومؤشراتها في التدفق من مصادر 
غير مصرح لها، شاءت الحكومات أم أبت. وُتعد مؤشرات 

التنمية المستدامة أكثر البيانات عرضة للتزييف. ومنها على 
سبيل المثال مؤشرات الفقر، وانتشار األمراض، والتلوث، 

واإلنفاق االجتماعي. وبالتالي، فإن الكشف عن البيانات 
بشأن هذه المؤشرات، في الوقت المناسب وبطريقة شفافة 

وميسورة، بات أمرًا ضروريًا في بلد كمصر، يستقي فيه 
أغلب السكان معلوماتهم من وسائل التواصل االجتماعي. 

فمن خالل تعزيز ثقافة الثقة في البيانات الحكومية، تتقلص 
المساحة المعرضة للبيانات المزيفة، أكانت إيجابية أم 

سلبية. فإذا كان من السهل للجميع الوصول إلى البيانات 
الرسمية الصحيحة، بمن فيهم الجمهور والباحثون وصناع 

القرار ووسائل اإلعالم والمثقفون، سيحقق مستخدمو 
البيانات مناعًة جماعية حيال البيانات المزيفة.

في ضوء التحليل الوارد في هذا الفصل، يود المؤلفان 
اقتراح التوصيات التالية الخاصة بالسياسات العامة في 

مجال تعزيز البيانات وأنظمة البيانات:

تدريب مسؤولي البيانات في الوزارات المختلفة 
– وتقليل معدل دورانهم – مع تعزيز شبكة 

التواصل بينهم وبين الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء. ويكون الغرض من هذا التدريب زيادة 
القدرات البشرية في إدارة عمليات جمع البيانات 

وتدفقها. ويمكن أن تدعم هذا التدريب عدة هيئات 
تابعة لألمم المتحدة.

ضمان تكامل أكبر لمؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة في المسوح الدورية التي ينشرها 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. وتتميز 
هذه المسوح بأنها ُتفّصل بحيث توّلد البيانات 

المجزأة، وتجرى بصورة متكررة. وبالتالي سيضمن 
ربطها بإطار أهداف التنمية المستدامة إنتاج المزيد 

من البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 
بانتظام )توصية على المدى القصير(.

صياغة بعض األسس المرجعية الملزمة، فيما يتعلق 
بتواتر تحديث بيانات أهداف التنمية المستدامة 

ومستوى تفصيلها. وال بد، بعد ذاك، للهيئات 
الحكومية من االلتزام بهذه األسس. ومن الواضح 

أنه، قبل إصدار مثل هذه األسس، يجب توفير 
الموارد ذات الصلة )البشرية والتكنولوجية( للتمكين 

من تطبيقها )توصية على المدى المتوسط(.

ومن شأن تعزيز شبكة االتصاالت 
بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء ووزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادية وغيرها من الوزارات أن 
يسّرع عملية جمع البيانات ويساعد 

في تحديد االختناقات.

3
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تمويل التنمية المستدامة في مصر

6
4

توحيد مستودعات بيانات أهداف التنمية 
المستدامة )ربما في الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء(، للتأكد من أن بيانات أهداف التنمية 
المستدامة مدمجة في مصدر وطني واحد وشامل، 

يمكن استخدامه بشكل أكثر فعالية لتوجيه 
السياسات )توصية على المدى المتوسط(.

إطالق مبادرات الستخدام البيانات الضخمة لرصد 
التنمية، أو لتقييم أثر المشاريع التنموية، أو للتعويض 

عن عدم توفر البيانات بشأن العديد من مؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة. ال شك في أن البيانات 

الضخمة مجال يتطلب أواًل االستثمار في المتخصصين 
في مجال البيانات، وسيكون ذلك نقطة إطالق جيدة 

لهذه اإلمكانات )توصية على المدى القصير(.

الكشف عن البيانات بشأن مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة، 

يمكن الوصول إليها واالستثمار في ثقافة الثقة في 
البيانات الحكومية التي تقلص المساحة المعرضة 

للبيانات المزيفة، أكانت إيجابية أم سلبية. ينبغي أن 
يترافق ذلك مع اعتماد إصالحات تشريعية تساهم 

في تعزيز الحوكمة، وال سيما إقرار القوانين المتعلقة 
بحرية المعلومات )توصية على المدى القصير(.

5

أعلنت الحكومة المصرية عن هدف طموح أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج واسع النطاق
يقضي بزيادة الصادرات

أفقر القرى
المصرية 3226.1100 مليار دوالر

مليار دوالرمليار دوالر

كيف يمكن للبيانات أن توجه القرارات التنموية

الصحة الجيدة والرفاه

العمل الالئق والنمو 
االقتصادي

القضاء التام على الجوع 

المساواة بين الجنسين 

القضاء على الفقر 

التعليم الجيد 
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الحواشي
تتوفر بيانات إضافية عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لمصر في بوابات البيانات الدولية التي تديرها األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة )مثل   .1
منظمة العمل الدولية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة األغذية والزراعة، وغيرها(. ومع ذلك، فإن قسم تقييم البيانات هذا معنّي فقط 

بالمصادر الوطنية المصرية المستخدمة من أجل تقديم توصيات للسياسة الوطنية العامة.
يشمل ذلك المالية العامة والحسابات القومية؛ مؤشرات االقتصاد الكلي؛ االستثمارات المحلية واألجنبية؛ التجارة الداخلية والخارجية؛ الدخل ومستويات   .2

المعيشة؛ الفقر؛ اإلعانات؛ التصنيع؛ األسواق واألسعار؛ القوى العاملة؛ وسائل النقل؛ التعدين؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ المرافق والخدمات؛ 
الرعاية الصحية؛ األمن والسالمة؛ التعليم والبحوث؛ ريادة األعمال؛ الزراعة؛ موارد المياه والري؛ األمن الغذائي؛ تركيب السكان الديمغرافي؛ الشباب؛ 

المرأة؛ الطفولة واألمومة؛ الرياضة؛ التأمينات االجتماعية؛ البيئة؛ الصحافة واإلعالم.
.OECD, 2017  .3

.Pipino and others, 2002  .4
مثاًل، يجب على الباحثين أو األكاديميين الذين يرغبون في الحصول على بيانات أولية تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة، ودفع رسوم تتناسب   .5

مع حجم البيانات المطلوبة.
على المستوى الجزئي، يجري الجهاز مسوحًا وطنية لجمع البيانات حول تركيب السكان الديمغرافي، والرعاية الصحية، والتعليم، والوصول إلى الخدمات   .6

والتكنولوجيا، وغيرها. على المستوى الكلي، يتعاون الجهاز مع المؤسسات العامة األخرى مثل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، لتوليد بيانات االقتصاد الكلي )مثل بيانات المالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة، واالستثمارات المحلية واألجنبية(.

يميز المؤلفان بين البيانات الطولية longitudinal data والبيانات المجّمعة panel data، حيث تعرف البيانات الطولية بأنها تلك التي تنشأ من جمع المالحظات   .7
من وحدات مختلفة )أي األفراد( عبر الزمن )معادلة لسالسل زمنية(، بينما تنشأ البيانات المجمّعة من المراقبة المتكررة للوحدة نفسها )أي األفراد( عبر الزمن.

.The Economist, 2021  .8
في حين أن أحدث نشرة نصف سنوية متاحة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – وقد جرى االطالع عليها في كانون األول/ديسمبر   .9

2020 – مؤرخة في كانون األول/ديسمبر 2020، فإن ثاني أحدث إصدار يعود إلى عام 2017، مما يترك فجوة زمنية كبيرة. عالوًة على ذلك، فإن أحدث 
نشرة سنوية متاحة على موقع الجهاز نشرت في تشرين األول/أكتوبر 2020 تحتوي على إحصاءات حول معدالت الزواج والطالق لعام 2019.

علم المؤلفان أثناء كتابة هذا الفصل بوجود خطط لتطوير موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بشكل كبير، وتلك بال شك خطوة في االتجاه الصحيح.  .10
لمزيد من التفاصيل، راجع إطار ضمان الجودة للبيانات اإلحصائية الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2020.  .11

حاول المؤلفان قدر المستطاع المحافظة على التمييز بين البيانات )األرقام األولية و/أو المعلومات( واإلحصاءات )البيانات المجّمعة والمعالجة الستخدام   .12
الحق( في وصف المعلومات التي تقدّمها كل مؤسسة. لكن تجدر اإلشارة إلى أن الخطوط الفاصلة بينهما ليست في بعض األحيان واضحة تماماً.

مثالً، آخر تقرير مالي متاح على الموقع تم االطالع عليه في 21 آب/أغسطس 2021، كان يعود لشهر أيار/مايو 2021.  .13
 »https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2021« :يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول نهج رسم الخرائط من خالل موقع الوزارة اإللكتروني  .14

.)moic.gov.eg( 2021 وزارة التعاون الدولي – التقرير السنوي
.UNSD, 2020  .15

نشرت مصر استعراضها الوطني الطوعي الثالث في تموز/يوليو 2021، مسلطًة الضوء على التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد- 19. تم تحديث   .16
المرفق 2 ليشمل المؤشرات المتاحة في ذلك التقرير.

تدرج التحسينات السنوية التي تطال المؤشرات في اإلطار العالمي للمؤشرات كلما حصلت.  .17
راجع قائمة المؤشرات المتاحة ومصادرها في المرفقين 1 و2 من االستعراضات الوطنية الطوعية.  .18

يتضمن المرفق 2 تفاصيل عن المؤشرات المتاحة للمصادر الوطنية الثالثة. بالنسبة للمؤشرات ذات البيانات المتاحة، يوضح المرفق سنة آخر رقم متاح   .19
ومستويات التصنيف )إن وجدت(. الحظ أن المرفق 1 في االستعراض الوطني الطوعي لمصر )2018( يوضح التوفر اإلجمالي للبيانات وفقًا للجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في عام 2018، بينما يوضح المرفق 2 نقاط البيانات الفعلية لبعض المؤشرات التي تقل عن تلك الواردة في المرفق 1. 
أضاف المؤلفان أيضاً المؤشرات المتاحة لالستعراض الوطني الطوعي لمصر لعام 2021.

أجرى المؤلفان مقابالت مع موظف كبير في الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وهو مسؤول عن إدارة البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة   .20
التي تتدفق من الوزارات الحكومية المختلفة. كما أجريت مقابلة مع مستشار سابق في وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

مثاًل، قد تستفيد مصر من دعم األونكتاد لتحسين توليد اإلحصاءات بشأن التجارة في الخدمات. لمزيد من المعلومات، راجع مشروع "تعزيز اإلحصاءات   .21
حول التجارة الدولية في الخدمات" لبلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وراجع مشروع "التدريب على التجارة".

.Constitute, 2021, p. 24  .22
Lafortune and others, 2018. تحليل المكّون الرئيسي تقنية لتخفيض األبعاد واختيار الميزات. يجرى التحليل باستخدام بيانات أهداف التنمية   .23

المستدامة الستخالص أهم المؤشرات )أي إسناد األوزان إليها( بغية تحديد أي منها يمكن اعتباره محركًا أساسيًا لألداء. وبما أن األهداف الـ 17 تتضّمن 
247 مؤشرًا، فمن الصائب االفتراض أنه ليس للمؤشرات كلها األهمية نفسها في تحفيز التقّدم. يمكن لتحليل المكّون الرئيسي أن يساعد صانعي القرار 

لوضع األولويات في تحديد المسائل الملحة التي تعيق التقدم.
يقر المؤلفان بأن المؤشرات قد تغيرت خالل هذه الفترة وباتت تتضمّن المؤشرات الثابتة فقط.  .24

تم تحميل البيانات من قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في 13 كانون الثاني/يناير 2021.  .25
26. أجري هذا االحتساب باستخدام خوارزمية تحليل المكوّن الرئيسي التكرارية المنتظمة.

المتجهات الذاتية  eigenvectors )أي المكّونات الرئيسية التي تحمل التغيير وحيث تكمن معظم االختالفات أو المعلومات( يتم احتسابها وفرزها لتحديد المكّونات   .27
الرئيسية. والمكّون الرئيسي األول يحمل أكبر قدر من التباين، يليه الثاني، فالثالث، وهكذا. وبعد تحديد المتجهات الذاتية، تسرد القيم الذاتية )أي األحمال( المرتبطة 

بكل متجه ذاتي الستخالص مقدار التباين الذي يتضمنه كل مكون رئيسي. وتحدد هذه األحمال وزن أو أهمية كل مؤشر في المكّون الرئيسي. ومن أجل تحديد 
المؤشرات األكثر تأثيرًا التي تحكم التغيير في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، يجري التحقق من أحمال المكّون الرئيسي األول. والمؤشرات ذات األحمال 

األعلى )أي القيم الذاتية( في المكّون األول، هي بالتالي األكثر تأثيرًا في تحديد التغيير في األداء الذي يحدث في الهدف ذي الصلة. ويمكن لمعرفة المؤشرات األكثر 
تأثيراً أن تساعد صانعي القرار في تحديد المؤشرات الرئيسية التي تدفع التغيير في أداء أهداف التنمية المستدامة والتصرف وفقاً لذلك.
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