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 مقدمة

ي الوقت الراهن تحديا للدول عىل اختالف أنظمتها ت
 
سواء المتقدمة أو    شكل الزيادة السكانية ف

السكانية المشكلة  الفرد   النامية، فثمة حقائق ال يمكن تجاهلها عن  اآلن ألنها بقدر ما تمس 
الحدود  تجاوزت  أبعادها  فإن  عىل    والمجتمع؛  تفرض  أصبحت  حتى  العالمية  إىل  االقليمية 

الدوىلي مواجهتها  التى   المجتمع  المهمة  القضايا  السكانية كإحدى  الزيادة  تأتى  لها،و  والتصدي 
محل و   تظل  سيما  ال  والحكومة،  لمان  البر طاولة  عىل  ومستمر  دائم  ثمار نقاش  تلتهم   كونها 

االستيعابية والطاقة  العمل  سوق  عىل  ضغط  من  تسببه  عما  فضال  للنشاطات   التنمية، 
 .االقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المرصية

   تعد و 
 
ي تواجه الدولة، إذ إن من أخطر القضايا االجتماعي مرص  مسألة الزيادة السكانية ف

ة التى
 مليون مواطن سنوي      2.6يتجاوز  معدل الزيادة السنوية  

 
   ا، وهذه الزيادة تمثل ضغطا

ً
 وخطر   هائل

 
 ا

 كبب  
 
ي البالد.   ا

 
ل من فرص استفادة الفرد من لكما أنها تق  عىل التنمية االقتصادية والمجتمعية ف

السكانية كارثة   الزيادة  الذي يجعل  التنمية، األمر  الدولة  النمو االقتصادي وتآكل عوائد  تهدد 
 . المرصية

القدرات لدى أي تسىع التنمية إىل تفعيل اإلمكانات لدى جميع المواطني   لزيادة حجم 
  مجتمع، ومن ثم الدفع بمعدالت نموه إىل مستوى أعىل. 

ويتوقف نجاح التنمية عىل النحو السابق عىل ضمان تحقيق التوازن بي   نمو السكان ونمو  
ا أو   ي العدد وما إذا كان كبب  

 
ة ليست ف الموارد حتى يمكن أن تتوجه لتحقيق هذه األهداف. العبر

ي إ
 
ة ىه ف ا، العبر  مكانيات تحقيق هذا التوازن، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية. صغب  

 لعملية تنظيم األرسة  عام    20كانت مرص قبل نحو  
ً
ا فعاًل مع تخطي تعداد ولكن  ا تمتلك نظام 

السكان اليوم    أصبحت،  مليون نسمة    104سكانها    من حيث عدد 
 
الدولة األوىل عربيا مرص 

ة    والرابعة عشر
 
. والثالثة أفريقيا

 
نسمة حسب   088. 086. 104فقد وصل عدد سكانها نحو    عالميا

ة تشكل تحدي  2022إحصائيات عام   ا من زيادة سكانية كبب  ي حالي 
ا للدولة، ا كبب   م، أي أنها تعات 

ي مساحة جغرافية ال تتجاوز  خاًص 
 
كزون ف % من إجماىلي مساحة مرص البالغة  5ة أن السكان يبى

ي منطقة ؛ وذلك ألن معظم أر ²نحو مليون كم
 
كز السكان ف اضيها ذات طبيعة صحراوية، فيبى

 
 
ي مرص ا بالسكان  الحوض الخصب لنهر النيل. وبحسب اإلحصائيات فإن أكبر المناطق اكتظاظ

 
ف

ى، وقد بينت نتائج دراسة أجرتها األمم المتحدة أن مرص تعد واحدة   ىهي منطقة القاهرة الكبر
ي العالم، لذا من المتوقع أن يصل عدد سكانها   ا من أرسع الدول نمو  

 
من حيث عدد السكان ف

م 2050مليون نسمة، كما يتوقع أن يرتفع العدد بحلول عام    121م إىل نحو  2030بحلول عام  
أي نحو   225مليون نسمة، وإىل حواىلي    160إىل نحو    ، الحاىلي القرن  نهاية  مليون نسمة مع 
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، لذلك ص   ي يتوقع أن تظهر ضعف عدد السكان الحاليي  
نفت مرص ضمن البلدان التسعة التى

ي الزيادة 
 
 .ة بي   الوقت الحاىلي ومنتصف القرن الحاىلنيسكاالأكبر فرق ف

ي مرص أساسها عدم التوازن بي   عدد السكان والموارد االقتصادية، وال جدال 
 
المشكلة السكانية ف

ي المجتمع المرصي تعتبر 
 
ي أن الزيادة السكانية المتسارعة ف

 
 من العقبات الرئيسية أمام جهود ف

ة  ي العديد من المجاالت االقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عبر
 
التنمية ف

االستقرار  تهديد  إىل  باإلضافة  والفقر،  البطالة  لمكافحة  الرامية  السياسات  نجاح  طريق  ي 
 
ف

.  االجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية وال إذ إن معدالت النمو دخل القومي
، حتى يشعر المواطنون االقتصادي ال  ي

بد أن تعادل ثالثة إىل أربعة أضعاف معدالت النمو السكات 
 بأثر النمو االقتصادي، وأثر برامج اإلصالح االقتصادي والتنمية. 

 التقرير من خالل التعريف بالزيادة السكانية ، وتحديوسيتم مناقشة ه
 
د اسبابها  ذه المشكلة ف

 حصول االفراد عىل حقوقهم المختلفة ،  
 
اتها ف الجهود المرصية المبذولة تجاه ، وتوضيح تأثب 
الزياده السكانيه التى يجب ان يتم اخذها بعي   االعتبار لحل   ازمه  حات  المقبى وتقديم بعض 
ة.   هذه المشكلة الكبب 

 تعريف الزيادة السكانية: 

ي  
ات الزمنية المتعاقبة ويتحدد النمو يقصد بالنمو السكات  ي حجم السكان عبر الفبى

 
االختالف ف

ي المواليد والوفيات، والزيادة الغب  
 
ي بعوامل الزيادة الطبيعية المتمثلة ف

طبيعية المتمثلة  السكات 
ي المجتمع وكذلك الوفيات 

 
ي ارتفاع نسبة المواليد ف

 
ي الهجرة، إن الخصوبة تبلغ أعىل درجاتها ف

 
ف

ي وكذلك الهجرة من الريف إىلي المدن و ينتج ظاه وىهي 
ي النمو السكات 

 
ر ديموغرافية مهمة تؤثر ف

ي الضغط عىلي الخدمات،  
الهجرة من الريف إىل المدن من العوامل فإن  من هذا النمو السكات 

ي انتشار 
 
ي تتمثل ف

ي المدن وتحدث نتيجة لعوامل الطرد التى
 
ي تؤدي إىل زيادة السكان ف

المهمة التى
البديلة الفقر و  العمل  للسكان وقله فرص  الشيعة  الزيادة  الزراعية مع  ي 

ثبات مساحه األراض 
ي المدن 

 
وبدوره يؤدي إىل انتشار البطالة وانخفاض مستوي األجور بينما تتمثل عوامل الجذب ف

ي توفب  فرص العمل المتجددة واألجور المرتفعة ووفرة الخدمات
 
 . ف

ي حيث ان عدد المواليد يرتفع عن   الزيادة السكانية عبارة عن حدوث نوع
من االكتظاظ السكات 

ي عدد ك
 
ي السكان ف

 
بب  من المناطق خاصة عدد الوفيات وهو ما يؤدي اىل حدوث فائض كبب  ف

تم    ضالعاصمة وبع السكان وقد  ي يحتاجها 
التى العامة  الخدمات  بها جميع  تتوفر  ي 

التى المدن 
ي عدد كبب  من البالد اجراء عدد كبب  من الدراسات حول االزمات السكا

 
نية والزيادة السكانية ف

المواصالت وفرص   اىل  التعليم والصحة باالضافة  العامة مثل  الخدمات  ان توفر  اتضح  وقد 
ة باالضافة اىل تفري    غ المجتمع   ة مثل العاصمة يؤدي اىل زيادة سكانية كبب  ي المدن الكبب 

 
العمل ف
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يؤثر عىل م ما  ية وهو  البشر العمالة  ي من 
ي الريف 

التى الزراعية  المحاصيل  الزراعة وكمية  ستوى 
ي تغطية حاجة السكان الغذائية . 

 
 تعتمد عليها الدولة ف

ي 
 
الجغراف توزيعهم  مع  يتوافق  ال  بما  السكان  حجم  يزداد  عندما  السكانية  المشكلة  تحدث 
االجتماعي   التنظيم  جانب  إىل  احتياجاتهم،  ي  تلتر أن  ي 

ينبىع  ي 
التى والموراد  وخصائصهم 

السكانية، واالقتصا الزيادة  بإمكانه أن يستوعب هذه  دي، فهناك تنظيم اجتماعي واقتصادي 
ي دفع االقتصاد إىل األمام للنمو، فيما تعجز اقتصاديات

 
ي احتياجاتها ويستخدمها ف   حيث يلتر

ي ظهور ال
 
عديد من األزمات دول أخرى عن سد هذه الفجوة وعمل هذا التوافق، ما يتسبب ف

 .  ار االستقر وتهديد 

ك بي   كافة المشاكل السكانية العالمية هو أن الزيادة السكانية ليست محكومة   إن
القاسم المشبى

ي تعكسها عىل 
ي تمر بها، والنتائج التى

بقانون، وىهي تختلف من مجتمع آلخر باختالف األطوار التى
ا، وهذا    لكل مرحلة من مراحلها ظروفها اقتصادي 

ّ
ما يسلط الضوء المجتمع والدولة، حيث إن

ا  ي اإلنجاب وبي   كونه قادر 
 
عىل جوهر األزمة، وبالتاىلي يجب إحداث توائم ما بي   حق الفرد ف
ي االزدهار والتطور

 
 إىل حق المجتمع ف

ً
  .عىل اإلنفاق عىل األبناء، إضافة

 مرص: 
ى
 اسباب الزيادة السكانية ف

ي تؤ 
ي مرص، دتتعدد األسباب الت 

ى
ي بعض هذه األسبابي إىل زيادة عدد السكان ف

 
  :وفيما يأت

ي مرص، حيث األسباب المؤدية ل  زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم -
 
زيادة عدد السكان ف

ت أن متوسط  ات، فقد أظهرت اإلحصائيامواليد يفوق بشكل كبب  عدد الوفيعدد ال  إن
ي مرص يصل إىل نحو  معدل اإلنجاب الحاىلي 
 
 .  مولود كل ثانية 14ف

ي معدل الوفيانخفاض معدل الوف -
 
،  يات: تظهر اإلحصائيات انخفاض ف ات بشكل كبب 

ي من القرن ال
ة النصف الثات  ي فبى

 
ين، ويعود الفضل بذلك إىل تطور الرعاية وخاصة ف عشر

ي مرص، وعملالصحي 
 
ي كافة أنحاء الدولة عىل توفب  الوحدات الصحية الحكومي  ة ف

 
ة ف

 البالد. 
ي   -

 
ئ للسكان: يظهر ف

 
كز   مرص التوزي    ع غب  المتكاف ي الكثافة السكانية، حيث يبى

 
ارتفاع كبب  ف

إجماىلي 99نحو   من  منطقة  %  والوادي، وىهي  الدلتا  مناطق  ي 
 
ف تتعدى    سكان مرص  ال 

كز نح  % من إجماىلي 3.5نسبتها   ي إقليم   من إجماىلي    %25و  مساحة مرص، ويبى
 
السكان ف

ة، والقليوبمحا  ى، وهو إقليم يضمالقاهرة الكبر  ة، ويؤدي هذا  يفظة العاصمة، والجب  
ئ للسكان إىل ح 

 
ة، كما يتسبب دوث ضغط كبب  عىل البنية األساسيالتوزي    ع غب  المتكاف

كب   أغلب ا
يببى ي المدن والمراكز الحرص 

 
ي مناطق الدولةلخدمات ف

ى
 . ة وغيابها عن باف
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    6تسبب العدد الهائل من المهاجرين والالجئي   والذى يقدر بنحو  : اله ج  رة -
 
ماليي   ف

ة مع المرصيي   للحصول عىل  زيادة الط لب عىل الخدمات والبضائع ، والمنافسة الكبب 
المرافق   والضغط عىل  السكنية  الوحدات  الطلب عىل  زيادة  العمل عالوة عىل  فرص 

هذا فضال عن أن الهجرة الداخلية من الريف إىل المدن بحثا عن فرص . والبنية التحتية
  
 
ف تسببت  المالئم  والسكن  ية وضغطا العمل  الحرص  المدن   

 
ف إحداث كثافة سكانية 

 .هائال عىل كافة الخدمات
والتقا - العادات  تؤثر  والتقاليد:  المرصيالعادات  المجتمع  اكتسبها  ي 

التى ثقافة  م  ليد  ن 
ي معد

 
ورة   أفراد األرسة الواحدة، كفكرة أن   لالمجتمع الزراعي ف ة األوالد عزوة، وض  كبر

ي اإلنجاب حتى يول
 
،  د  االستمرار ف

 
 ذكرا

ً
  طفال

 
ا من وان ف

 
ة األوالد أمان للمرأة فخوف كبر

 عنهم طوال 
ً
ها إذ يصب  مسؤوال الطالق )تربط( زوجها باألوالد، حتى ال يتجه نحو غب 

إىل   .العمر باإلضافة  بالريف،  الزراعي  العمل  ي 
 
ف ذوي  هم  يساعدوا  اإلنجاب حتى  وزيادة 
األفراد  لدى بعض  الخاطئة  الدينية  أن  ذ ا  .المعتقدات  اإلنجاب   تشب  دراسة  متوسط 

ي المي ة عاٍل نسبة لمتوسط اإلنجاب العلدى المرأة المرصي
 
، إذ يصل معدل اإلنجاب ف

، بينما يصل  3.5مرص إىل 
ً
 لكل امرأة عالمي 2.5إىل طفال

ً
 طفال

 
 . ا

 سن مبكرة -
 
ي سن مبكر،    :الزواج ف

 
اإلنجاب ف تب عليه  يبى بعض   فهناكوالذي بدوره 

ي سائالقرى ال يتم االهتمام بو 
 
ل منع الحمل للفتيات، مما ينتج عنه إنجاب األطفال ف

ي األرسة
 
ون عام، وبالتاىلي زيادة عدد األطفال ف

العشر للطفلة تحت  تقول . و سن مبكر 
ة(. ولذلك    الزواج )سبى

 
 تزوي    ج بناتهماإلحصائيات إن الريف  يرى ف

 
.  يشع الريفيون ف

مشكلة للزوج والزوجة حيث ال يقدران مسؤولية الزواج  يمثل  ومعروف أن الزواج المبكر  
الوع، واألمانة    .وتربية األطفال الفساد، بل هناك  الفتاة من  المبكر ال يحم  والزواج 

بية السليمة  .الروحية، والبى

 .مزيد من األطفالتعدد الزوجات وكثرة الطالق: إذ يسفر عن  -

فى  - تربوى، مع جهالة  أو  يوجد وعى صحى  فال  النساء:  بين  األمية خصوًصا  انتشار 

استخدام وسائل تنظيم األسرة، أو حتى فى مجرد الوعى بها وبأهميتها. كما أنهم ال يفكرون 

 .فى تطوير حياتهم وتنمية أوالدهم ثقافيًا واجتماعيًا بالطبع

المعيش - مستوى  والرعاية  ة:  انخفاض  النسل،  ضبط  على  قادرين  غير  الزوجين  يجعل 

جهود الدولة فى جعل كل ذلك نظير مقابل رمزى بسيط   رغم  الصحية والطبية الالزمة

 . للغاية

بتوعية الناس عن وسائل تأجيل، ومنع اإلنجاب، والعمل   : همال أساليب تنظيم األرسةا -

بية.   عىل توعيتهم بحقوق األطفال وماهية مسؤولية البى

تب علي   : ضيق األحوال االقتصادية للبالد  -  مما يبى
 
 ا ه انخفاض مستوى دخل الفرد، وأيض

انخفاض عدد فرص العمل، وبالتاىلي انتشر الفقر وعدم التوازن بي   موارد واحتياجات 
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للمدارس،  وتركهم  األطفال  عمل  مثل  أخرى،  مشكالت  إنشاء  إىل  يؤدي  بشكل  الفرد 

 وزيادة نسبة األمية. 

ات السياسية - ات سياسية هائلة كان    2011شهدت الدولة المرصية منذ عام   : التغب  تغيب 

تداعيات أولويات   لها  توجهت  حيث  السكات   النمو  وضبط  التنمية  ة عىل خطط  كبب 

 للمواطني   
ة إىل تحقيق االنضباط األمت  والحفاظ عىل األمن الغذاتئ  تلك الفبى

 
الدولة ف

أخرى   مرة  االرتفاع  إىل  السكات   النمو  تحول  المستقرة  غب   األوضاع  هذه  وبسبب   ،

خدمات   انتظام  عدم  بسبب  متسارعة  أحداث  وبمعدالت  بعد  األرسة    2011تنظيم 

حدثة وبرامج بناء القدرات   وانخفاض جودة الخدمات المقدمة مع غياب البيانات الم 

 .وآليات الرصد والتقييم
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 تأثير ازمة الزيادة السكانية عىل حقوق االنسان: 

 : ةالتنمية المجتمعي و   صاديةاالقت اتالتأثير 

االقتصادية   المستويات  عىل  السكان  عدد  ي 
 
ف الكبب   ايد   

البى يسببها  ي 
التى السلبية  ات  التأثب 

 
 
ي تنمية المجتمع  ا واالجتماعية والثقافية تقف عائق

 
 : وازدهاره وذلك بسببف

ألغ  راض  .1 يدخرونه  ا  الت  ي  مدخراته  م  تقلي  ل  وبالتال  ي  األف  راد،  ل  دى  االس  تهالك  زي  ادة 

م  ن إمكاني  ة رف  ع مس  توى الدخ  ل القوم  ى لألف  راد، حي  ث    اس  تثمارية، مم  ا ي  ؤدى إل  ى الح  د 

ي  ؤدى بالتال  ي إل  ى انخف  اض مس  توى    يصب  ح الدخ  ل القوم  ى أق  ل م  ن معدالت  ه الس  ابقة وه  ذا 

 المعيش  ة. 

األسعار بزيادة الطلب عىل الموارد كافة من بينها الرعاية ترتفع  حيث    ارتفاع تكاليف المعيشة  .2

نتجة لها و   م. مواد الخا الالصحية والغذاء والمأوى، وبسبب قلة المواد الم 

ت والحماي  ة ال زي  ادة نفق  ات الدول  ة عل  ى الخدم  ات األساس  ية كالتعلي  م والصح  ة والمواص   .3

يؤدى واإلس  كان، حي  ث  الطل  ب  ارتف  واألم  ن  وزي  ادة  فيه  ا  النق  ص  إل  ى  ي 
الس  كات  التع  داد    اع 

نفق  ات حس  اب  عل  ى  االس  تهالكي  اإلنف  اق  ه  ذا  يك  ون  بحي  ث  واألموال    عليه  ا  التنمية 

اف  المخصصة للمش  روعات االس  تثمارية كالصناعة والزراعة والتجارة مما يؤدى إىل اس  تب  

 الموارد. 

ظاهر  .4 هجرة انتشار  إىل  يؤدى  مما  المتعلمي ن  صفوف  ي 
 
ف وبخاصة  األفراد  بي ن  البطالة  ة 

 الكفاءات العلمية إىل الخارج. 

بس  بب   .5 وذل  ك  والحكوم  ي  الخ  اص  القطاعي   ن  ف  ي  األج  ور  نس  بة  ف  ي  الواض  ح  االنخف  اض 

ية ق  د ت  ؤدى إل  ى ارتف  اع أس  عار الس  لع العامل  ة، كم  ا إن الزي  ادة الس  كان  توف  ر الكثي   ر م  ن األي  دي

ال تتناس  ب م  ع نس  بة األج  ور مم  ا ي  ؤدى إل  ى    والخدم  ات نتيج  ة زي  ادة الطل  ب عليه  ا بص  ورة

األف  راد.  معيش  ة  مس  توى  إىل  انخف  اض  لألرسة،   باإلضافة  ي 
المعيشر المستوى  انخفاض 

األبناءو  الرقابة األرسية    صعوبة رعاية  الخالفات األرسية، وضعف  ة  األطفال، وكبر وعمالة 

ي عىل الوالدين  . نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفشي والعصتر

ا لصعوب  ة توفي   ر األع  داد الالزم  ة لتلبي  ة احتياج  ات   .6 الس  كنية نظ  ر  ارتف  اع أس  عار الوح  دات 

  ي ضة إل  ى أن الزي  ادة الس  كانية ت  ؤدى إل  ى الزح  ف العمران  ي عل  ى األراباإلضاف     األس  ر الجدي  دة

 وبالتال  ي التأثي   ر عل  ى اقتص  اد الدول  ة.  الزراعي  ة وانخف  اض اإلنت  اج الزراع  ي

انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية االستثمارات الالزمة لتجديدها   .7

 لتوسع فيها. وا
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الخدم .8 و مو   وملبسطعام ومسكن  ات من  عدم كفاية  الن   مواصالتستشفيات ومدارس 

 طاقة الدولة خدمة كل هذا العدد
 
 .ليس ف

 وتحت  اج مش  كلة الزي  ادة الس  كانية إل  ى الوق  وف عنده  ا طوي   
ً
، وفه  م أس  بابها ومحاول  ة عالجه  ا ال

ي  ي ال يمت  د  ك  ت ف  ي الالإل  ى المجتم  ع ككل ، ألن ذل  ك س  يؤدي إل  ى ح  دوث اخت    أث   رها الس  لتر

  ي البطال  ة شوانتش  ارها بس  بب تف  ، وق  د يس  بب ظه  ور الجريم  ةالنظ  ام المجتمع  ي ف  ي الدول  ة

الفرص تع  د    وقل  ة  الس  كان  وزي  ادة  الدخ  ل،  إل  ى  الن  اس  تعام   موحاج  ة  لتغي   ر  المس  ببات  ل    ن 

  حتي  ال م  ن أج  لالن  اس م  ع بعضه  م البع  ض فيب  دأ ظه  ور الغ  ش ف  ي البي  ع و الض  رر باآلخ  ر واال 

 . متطلب  ات الحي  اة الالنهائي  ةلسد  كس  ب المزي  د م  ن الم  ال 

 : لمشكالت االجتماعية ا

المشكالت  تتناسب  حيث  عام،  بشكل  المجتمع  استقرار  عىل  الكبب   ي 
السكات  التضخم  يؤثر 

ة  ي المجتمعات الكبب 
 
ى ف  

، فب 
 
ي مجتمع ما مع عدد السكان فيه طرديا

 
ي تظهر ف

االجتماعية التى

احم والكثافة مع  العديد من الجرائم   ارتفاع معدالت الجريمة، وذلك نتيجة لرفعها معدالت البى 

ي ظل محدودية الموارد مقارنة بالزيادة السكانية، ما خلق حالة من التصارع عليها السكاني
 
ة ف

ن ها، فيما ي  هم أعداد ألفراد هذه المجتمعات عىل أنظر  ومشكالت السكن والتفكك األرسي وغب 

ي تحقيق عدالة اجتماعية تضمن لهم االستقرار واألمان النفشي 
 
فقط مما يقلل من فرصهم ف

 . كما يجب

تقف الزيادة السكانية حجر عبر أمام إصالح المنظومة التعليمية إذ : التعليمانخفاض جوده  

زاد عدد  وبالطبع كلما   ، الطالب  أساسي عىل عدد  تعتمد بشكل  التعليمية  الخدمة  أن جودة 

 .الطالب انخفضت جودة الخدمة التعليمية المقدمة

 حالة استمرار الزي: ة يالصحانخفاض جوده الخدمات  
 
ادة السكانية بوضعها الحاىل فإن هذا  ف

سوف يؤدى إىل عديد من اآلثار السلبية عىل مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ، فهذه  

الزيادة سوف تؤدى اىل ارتفاع الطلب عىل الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العالج وتوفب   

يات وعدد األرسة واألجهزة عدد أكبر من الكوادر الطبية كاألطباء وأطقم التمريض والمستشف

والموجهة  للدولة  العامة  انية  المب   ، وجميعها معطيات تشكل ضغطا عىل  الطبية  والمعدات 

 .للقطاع الصىح بشكل خاص
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 : ي
 األثر البيت 

ية الصناعية، ويزيد  ي إىل الهجرة من المناطق الريفية إىل المناطق الحرص 
تؤدي زيادة النمو السكات 

من   الزراعية ذلك  والمناطق  الغابات  عىل  للتعدي  ويؤدي  والضوضاء،  واالكتظاظ،  التلوث، 

ي  ي السلتر
ي سبيل العمل والبناء مما يؤدي للتغب  البيتئ

 
ها ف اء وقطعها وتدمب  يرتبط حيث   .الخرص 

فمظاهر  البلدان،  عدد سكان  بازدياد  أساسي  بشكل  اليوم  العالم  يشهده  الذي  ي 
البيتئ التلوث 

لة بالتصنيع وترصيف العوادم  صناعية بمظاهرها المختلفة المتمثعقد الحياة الازدحام المدن وت

ي الجو، باإلضافة إىل ما تسببه الحياة االجتماعية بتنقالتها واستخدام  
 
وانبعاث الغازات الضارة ف

ية يدعو العالم باستمرار لاللتفات  ي كبب  عىل البشر
وسائل النقل المتعددة تتسبب بخطر بيتئ

اوإيجاد حلو   ت. ل بيئية مناسبة تمنع أو تحد من هذه التأثب 

  : تقلص االراضى الزراعيه 

اللوجستية من  الخدمات  الزراعية لصالح  ي 
األراض  يزيد من فكرة تحويل  ي 

السكات  النمو  زيادة 

ي ومدارس، فتقل حصة الفرد الواحد من نصيب المحصول الزراعي وارتفاع  
مستشفيات ومبات 

ي هذا القطاع، وا
 
نخفاض االدخار واالستثمار القائمي   عىل القطاع الزراعي وهو أحد البطالة ف

ي االقتصاد
 
   .القطاعات المؤثرة ف

ي والموارد األخرى
 
 : األمن الغذات

ي عر ي  
ي ارتباطه بأنه توفف األمن الغذاتئ

ي كل األوقات، مما يعت 
 
ي والمتوازن للفرد ف

 
ر الغذاء الكاف

، فيما حددت منظمة األمم المترئ إلمدادات الغذائية المختلفة بشكلبا حدة لألغذية يشي

: التوافر، والقدرة عىل الحصول  ي وىهي
والزراعة ركائز أربعة أساسية يقوم عليها األمن الغذاتئ

ي تتأثر بشكل أساسي وعكشي بعدد 
عىل الغذاء، واالستخدام، واالستقرار، وىهي األمور التى

ي حاالت التضخ
 
ي حاالت الحروب السكان وإمكانية تحقق هذه الركائز ف

 
ي ال سيما ف

م السكات 

عات والطوارئ، حيث ت  والب  
 
وع المزمن  ن يعانون من الجتزيد من أعداد م ا عتبر هذه ظروف

ضاف إىل ذلك نقص الموارد األخرى مثل الماء  وسوء التغذية وما يتعل ق بذلك من أمراض، ي 

ي تتأثر بهذه الزيادة بشكل 
وريات التى ها من الرص    .مشابه لما سبقوالدواء وغب 

 : لة الموارد الطبيعيةق

ي لندره موارد  باالضافه  إذ تعتبر األرض ذات إنتاجية محدودة للطعام   
 
ة ف الماء، والزيادة الكبب 

عدد السكان يزيد من الطلب عىل هذه الموارد، كما تقلل الزيادة السكانية من هذه الموارد من 

  ث. لتلو وزيادة اخالل قطع الغابات، وصيد الحيوانات، 
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ي 
 : التغير المناخى

السكان  عدد  ارتفاع  الطبيعية  يزيد  الموارد  عىل كافة  الطلب  مستوى  من  ي و   الكبب  
 
ف الزيادة 

، وبالتاىلي ارتفاع نسب القطاع الصناعي   ي للنفط والغاز الطبيىعي ، ويزيد مستوى االستهالك البشر

ي 
 
ي أكسيد الكربون مما يؤدي إىل ارتفاع درجات الحرارة عن معدالتها الطبيعية والتسبب ف

ثات 

وارتفاع  المرتفعة  بالحرارة  ا 
 
ارتباط الغابات  اق  باحبى البيئة  يدهور  الذي  الحراري،  االحتباس 

البحا األقطاب مستوى  ي 
 
ف الثلوج  لذوبان  نتيجة  المدمرة  الفيضانات  والمحيطات وحدوث  ر 

ي ويدمره. 
ي التوازن البيتئ

 
حدث خلل ف ها، األمر الذي ي   وغب 

  : ق بيئة للحروب والرصاعات الدولية خل

عىل الموارد الطبيعية وأهمها المياه لتغطية مشكلة الفقر والجوع القاتل لألفراد، وعىل  الرصاع 

سيكون القتال من أجل  الرغم من الحلول التقنية الموضوعة إال أن الهدف لدى كل طرف

 الحياة.   قيد البقاء عىل

   : ظهور األوبئة

المرتبط بسوء التغذية وقلة الرعاية الصحية المقدمة وسوء النظافة الشخصية والفقر، وهو  

 ة. زيد من العبء عىل األفراد والدولفظهور أوبئة ت

   : التغذية والمجاعةسوء  

 
 
ا ي تغطي حاجة السكان، وتالحظ المجاعات كثب 

 المرتبط بقلة الموارد وسوء الرعاية الصحية التى

ة.  ي الدول غب  النامية والفقب 
 
 اآلن ف

  : نقص المياه

ي تشكل نسبة  
يد الطلب عىل مصادر المياه العذبة التى % من مياه األرض فقط، عند الزيادة 1سب  

ي هذه المياه ل   2025السكانية الهائلة، وبحلول عام  
% فقط من سكان العالم، 70سوف تكف 

ي عدم وصولها للمناطق 
 . ةالفقب  مما يعت 

  : انخفاض العمر المتوقع لألفراد 

 ل. صحية وطعام وتوفر العم بسبب نقص الحاجات األساسية للحياة من رعاية 

ية   : انقراض الحياة الير
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اء انقراض    ي عىل وضعه الحاىلي بسبب 50يتوقع الخبر
ية إن استمر النمو السكات  % من الحياة البر

 .يةالمناسبة للحياة البر التوسع عىل حساب الغابات والبيئات 

 

  : الزراعة المكثفة زيادة اإلقبال عىل 

تدهورها   وبالتاىلي  ي 
األراض  بأنظمة غب  مالئمة لسالمة  لكن  الحاجات  لتغطية  وانعدام وذلك 

 ى. كفاءتها للزراعة مرة أخر 

 :  تأثير الزيادة السكانية عىل قطاع الكهرباء 

ايد عىل العديد من القطاعات من بينها الطاقة وخاصة   ي المبى 
الكهرباء، حيث يؤثر النمو السكات 

 
 
يشهد ضغوط من الذي  المواطني    احتياجات  لتغطية  الماضية  األعوام  مدار  عىل  مستمرة  ا 

 .الكهرباء

اتكل ماسبق من  يتعارض  و  ار وتأثب     الفرد من الحصول عىل حقه  تحرم   للزيادة السكانية  اض 
 
ف

ها سكن والعمل والسلع الالحصول عىل ال  الصحة والتعليم وغب 
 
 لحقوقمن ا  غذائية وحقه ف

 التى يكفلها الدستور والقانون لالفراد داخل المجتمع:  مع بنود الحقوقالتى سبق ذكرها 
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 :  تجاه ازمه الزياده السكانيهالجهود المرصية المبذولة 

وع  المشر وفق  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  دقيقة  خطة  وضع   
 
ف ا  الدولة رسيع  تحركت 

ا،  القومي لتنمية األرسة   ي المئة سنوي 
 
المرصية، يستهدف خفض نسبة الفقر بما ال يقل عن واحد ف

ي وذلك من
الزمة من خالل عدة خالل وضع العالج المالئم لتلك ا  وضبط معدل النمو السكات 

 :محاور عىل النحو التاىلي 

 . رفع كفاءة مستشفيات ووحدات صحة وتنمية األرسة ❖

وع  2إدراج  ❖ ي خطة التنمية المستدامةمليار جنيه لصالح مشر
 
 .تنمية األرسة المرصية ف

تنمية   ❖ وجهاز   ، االجتماعي التضامن  وزارة  خالل  من  الصغر  متناىهي  وع  مشر مليون  تنفيذ 

وعات للمرأة  .المشر

الماىل   2  تدريب ❖ والشمول  الرقمية  األمية  ومحو  وعات،  المشر إدارة  عىل  سيدة  مليون 

ا للفرص االستثما
 
 .رية بكل محافظةوتأهيلهن لسوق العمل طبق

مة   ❖ الملبى  لألرس  حوافز  يمنح  المرصية،  األرسة  وتنمية  لتأمي    حكومي  صندوق  تأسيس 

ي 
 .بمحددات ضبط النمو السكات 

  
 
ايدا  مبى 

 
تدرك القيادة السياسية المرصية خطورة القضية السكانية والتى أصبحت تمثل تحديا

ة    مرص وتداعياتها الخطب 
 
 ، األمر ال أمام خطط التنمية ف

 
ذى جعل من هذه القضية أولوية ف

لتحقيق التنمية الشاملة    2014عملية اإلصالح والبناء التى تقوم بها الدولة المرصية منذ عام  

أجل مواجهة هذه  امج من  والبر والمبادرات  اإلجراءات  العديد من  اتخذت  والمتوازنة، حيث 

 : المشكلة ، ويمكن إجمال هذه اإلجراءات فيما يىل

حدث  : (41المرصى )المادة  الدستور    -1 ألزم الدستور المرصى الدولة بوضع برنامج قوم ي 

 2014ن الدستور المرصى  م  41توازنا بي   الزيادة السكانية والموارد المتاحة ، فقد نصت المادة  

ي "   :أنهعىل  
ي يهدف إىلي تحقيق التوازن بي   معدالت النمو السكات 

م الدولة بتنفيذ برنامج سكات  تلبى 

إطار   
 
ف ية وتحسي   خصائصها، وذلك  البشر الطاقة  ي 

 
ف االستثمار  وتعظيم  المتاحة،  والموارد 

 . "تحقيق التنمية المستدامة

للسكان  -2 القومية  اتيجية  االسي  إىل : (2030-2015) إطالق  اتيجية  االسبى هذه  وتهدف 

التوازن   السكانية إلحداث  الزيادة  معدالت  من خالل: خفض  المواطن  حياة  بنوعية  االرتقاء 

ي مرص عبر 
 
، وإعادة رسم الخريطة السكانية ف ي

المفقود بي   معدالت النمو االقتصادي والسكات 

التب تقليل  عن طريق  االجتماعية  العدالة  وتحقيق  السكان،  توزي    ع  ات  إعادة  المؤرسر ي 
 
ف اينات 

 مقدمتها خفض 
 
التنموية بي   المناطق الجغرافية ، فضال عن عدد من األهداف الكمية جاء ف
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مقارنة بحواىلي   2030طفل بحلول عام    2.4معدالت اإلنجاب ليصل متوسط عدد األطفال إىل  

ي معدالت اإلنجاب الوصول بنسب السيدات    3.5
 
. ويتطلب تحقيق هذا الخفض ف

 
طفل حاليا

ي يستخدمن وسائل تنظيم األرسة إىل 
  %59% مقارنة بحواىلي 72الالتئ

 
 .حاليا

اتيجية إىل تحقيق أربعة أهداف ىه  : وتسىع هذه االسبى

السكانية،   - الزيادة  معدالت  خفض  خالل  من  المرصي،  المواطن  حياة  بنوعية  االرتقاء 

. ويتم ذلك  إلحداث التوازن المفقود بي   معدالت النمو االقتصادي ومعدالت   ي
النمو السكات 

من خالل القنوات واألجهزة الصحية واالجتماعية واإلعالمية والدينية، للتعريف بخدمات  

 .تنظيم األرسة، وتشجيع األرس عىل استخدام وسائل تنظيم األرسة

استعادة ريادة مرص اإلقليمية من خالل االرتقاء بالخصائص السكانية ، ويتطلب ذلك خفض  -

 .وتحسي   جودة التعليم والقضاء عىل عمالة األطفال معدالت األمية

 .إعادة توزي    ع السكان من خالل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة والقضاء عىل العشوائيات -

، ويتضمن ذلك ربط خريطة التنمية بخريطة  - تحقيق العدالة االجتماعية والسالم االجتماعي

وعات يخ ي مرص من أجل الوصول إىل توزي    ع للمشر
 
دم محدودي الدخل، وإعطاء الفقر ف

ي يمكن أن  
وعات البنية األساسية التى ة عند توزي    ع مشر أولوية للمحافظات وللمناطق الفقب 

ي ذلك تشغيل المرأة
 
 .ترفع معدالت التشغيل بما ف

اير    -3  فير
ى
اتيجية القومية لتنمية األرسة المرصية ف والتى تهدف لالرتقاء   :2022إطالق االسي 

المواطن واألرسة بشكل عام من خالل ضبط معدالت النمو المتسارعة، واالرتقاء بجودة حياة  

 .ل(يم، الصحة، معدل الفقر، فرص العم بخصائص السكان )مستوى التعل

حاكم  تنظيمي  إطار  لوضع  يىعي  التشر المحور  أبرزها  محاور  عدة  عىل  اتيجية  االسبى وترتكز 

، ومحور ال ي
ي للسياسات المتخذة لضبط النمو السكات 

 
تمكي   االقتصادي للمرأة، والذي يتمثل ف

ة ومتناهية الصغر لحواىلي مليون سيدة، وتنظيم  وعات صغب 
ي سيدة، وإقامة مشر

تدريب مليوت 

 
ً
لية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم األرسة، فضل زيارات مب  

يبات لتوفب  وسائل التنظيم، باإلضافة عن توفب  تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطب

ونية موحدة لميكنة  إىل تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلي   عىل الزواج، وإنشاء منظومة إلكبى

 .وربط جميع الخدمات المقدمة لألرسة المرصية

 جميع أنحاء الجمهورية عىل مدار  
 
اتيجية عىل عدة مراحل ف  3ومن المقرر تنفيذ هذه االسبى

تتواجد   "حياة كريمة"قرية من قرى مبادرة    1500ىل عدد  عىل أن تشمل المرحلة األوسنوات،  

ي 
 
 .محافظة 20 ب مركز  52ف
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اتيجية، فإنها تستهدف السيدات من    40حتى    18وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من االسبى

الدين،  ، رجال  سنة، طلبة الجامعات، تالميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف

 ت. الداعيات والراهبا

وع    -4 وزارة  :  كفاية    2مشر وع  قامت  مشر بتدشي    االجتماع  بهدف ية"  كفا   2"التضامن 

ة واألكبر احتياج    المناطق الفقب 
 
 .اتحقيق التنمية االجتماعية الشاملة خاصة ف

وع بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وتتضمن أنشطة   وع  تم إطالق هذا المشر المشر

ة،  البحب  الخصوبة وىهي  معدالت   
 
ف األعىل  المحافظات   

 
ف للسيدات  األبواب  حمالت طرق 

المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، األقرص، أسوان، باإلضافة إىل حي   الفيوم، بت  سويف،  ة،  الجب  

  األسمرات
 
 إقامة عيادات تنظيم األرسة وعيادات الجمعيات األهلية المشاركة ف

 
، والتوسع ف

اإلنجابية ال القيم  لتغيب   السيدات  وع  ورفع  والمشورة  النصائح  تقديم  عن  فضال   ، وع  مشر

 . الخاطئة

اكة مع   وع رسر قرية/ حي بالمحافظات المستهدفة،   2257جمعية أهلية بعدد    108وعقد المشر

، وكذلك  متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات  1,246ويقوم بالتثقيف المجتمىعي  

، وإمداد تلك  "  كفاية   2"  عيادة     65تجهب     باإلضافة إىل تدريب األطباء والتمريض العاملي  

ها بالمجان ي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفب 
 .العيادات بوسائل تنظيم األرسة التى

يكة إىل   ددات عىلي عيادات تنظيم األرسة بالجمعيات األهلية الشر
  251وبالفعل وصل عدد المبى

 195جماىلي السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم األرسة إىل حواىلي  ألف سيدة، كما وصل إ

ددات، أي  ددات78ألف سيدة من إجماىلي المبى  . % من عدد المبى

ي تعمل عىلي زيادة الطلب عىل وسائل تنظيم األرسة 
وفيما يتعلق بنتائج حمالت طرق األبواب التى

ئة حول تنظيم األرسة وتعزيز عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاط

العمل وإعداد   العديد من ورش  تنفيذ  تم  فقد  ة،  الصغب  األرسة  وتوزي    ع عدد  مفهوم  وطباعة 

من  2.500 المجتمعية"   نسخة  المثقفة  لتصحيح   "دليل  الرسائل  أهم  يتضمن  والذى 

األبواب   المفاهيم طرق  زيارات  عدد  بلغت  وقد  زيارا  9.300،  عدد  بلغ  زيارة، كما  ت مليون 

السيدات المستهدفات إىلي عيادات تنظيم األرسة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات األهلية 

يكة   .زيارة تردد 1.751الشر

تعبئة    ونجح ي 
 
ف نامج  القضايا   1.250البر لكافة  المجتمىعي  التسويق  ي 

 
ف للتعاون  متطوعة 

ي تقوم الوزارة بتسويقها
ي من  االجتماعية التى

 الرب  ع الثات 
 
، وأثناء إيقاف حمالت طرق األبواب ف
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 لجائحة كورونا، قد تم عمل    2020عام  
 
ألف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم األرسة    703نظرا

وس كوروناوبطرق   . الوقاية من فب 

 برامج الحماية االجتماعية   -5
ى
نامج الد  : التوسع ف عم والتى كان آخرها إضافة مليون أرسة لبر

وط المشر وكرامة"  النقدي      " تكافل 
 
ف إطالقه  تم  ، فضال عن ضف مساعدات 2015الذى 

ريليون جنيه ت   2حيث وجهت الدولة ما يزيد عىل    شهور   ٦ماليي   أرسة خالل    ٩ة ل   استثنائي

( السابقة  سنوات  الثمات   خالل  االجتماعية،  الحماية  امج  وذلك 2022/ 21-2015/ 14لبر  ،)

 بالسنوات الثمات  التى سبقتها 95بمعدل زيادة 
ً
 (. 2014/ 13 -2007/ 06) %، مقارنة

منذ سنوات   مرص 
 
الفقر ف انخفاض معدالت  االجتماعية  الحماية  برامج  ثمار  أبرز  من  وكان 

 طويلة ، فقد  
 
الفقر تراجعت ف العامة واإلحصاء أن معدالت  أوضح الجهاز المركزى للتعبئة 

ي العام   %29.7مرص إىل  
 
ي العام  32.5مقابل    2020- 2019ف

 
، وألول مرة   2018-2017% ف

ا  20منذ   الفقر  عام  نسبة  تراجعت  ع   ، كذلك  إىلي  المدقع  الجمهورية  مستوي  % 4.5ىل 

 .2018/ 2017 % عام 6.2مقابل    2019/2020عام 

ى  -6 عىل الرغم من الزيادة الهائلة للسكان، :  إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة للمواطنير

للكهرباء   العامة  بالشبكة  المتصلة  األرس    99.7وصلت نسبة 
 
ف مقابل  %2017   ،99.07    

 
ف

للمياه  2006 العامة  بالشبكة  المتصلة  األرس  نسبة  ووصلت   .96.97  
 
ف مقابل   %2017 

الصىحي  96.60 للرصف  العامة  بالشبكة  المتصلة  األرس  نسبة  ووصلت  مقابل %55.89.   %

46.60 
 
 .2006% ف

وعات :  ةزيادة الرقعة الزراعي  -7 رعة من خالل تنفيذ مشر سعت الدولة إىل زيادة المساحة المب  

المليون  المليون ونصف  وع  أبرزها: مشر والتى كان   ، ي
األراض  استصالح  ي 

 
ف التوسع  إىل  تهدف 

وع الدلتا الجديدة  .فدان، ومشر

ي القومي 
ي من األمن الغذاتئ

وعات تحقيق االكتفاء الذاتى وتستهدف الدولة من خالل تلك المشر

بما يتناسب مع معدالت الزيادة السكانية، فبحسب ترصيحات وزير الزراعة بلغ إجماىل مساحة 

الزراعية اآلن حواىل   القديمة، مليون فد  6.1مليون فدان، منها    9.4األراض   ان من األراض  

 أراض جديدة ومستصلحة
ى
 .والباف

اتيجية للموارد المائية  -8 ، ووضع خطة قومية للموارد المائية   2050حتى عام    : إعداد اسي 

مليار دوالر    100مليار دوالر والتى من المتوقع زيادتها إىل  50بتكلفة تصل إىل    2037حتى عام  

، وترتكز عىل أربعة محاور رئيسية تتضمن: ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة  

وعات تبطي    ع والتحول لنظم الري الحديثة، وتحسي   نوعية  منظومة الري من خالل مشر
البى
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المياه من خالل إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثالثية، وتوفب  مصادر مائية إضافية مثل 

يىع والمؤسش  تحلية مياه البحر، وتهيئة المناخ لإلدارة المثىل للمياه من خالل التطوير التشر

 . وثليها من كافة أشكال الهدر والتللمياه والحفاظ عوزيادة وع المواطني   بأهمية ترشيد ا

العشوائي  -9 المناطق  عىل  القيادة ة: القضاء  بالقضاء  أولت  ا  اهتماما كبب  عىل   السياسية 

من  المحافظات،  بمختلف  المخططة  غب   المناطق  وتطوير  اآلمنة،  غب   العشوائية  المناطق 

، والتصد وعات اإلسكان االجتماعي  مشر
 
ي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي خالل التوسع ف

وعات  وعات القومية حيث قامت بتنفيذ المشر  إقامة المشر
 
ي ف

 
، والتنوع الجغراف ي

عىل األراض 

ى  مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقترصها عىل المدن الكبر
 
 .ف

ي هذا  
وع التطوير العمرات      إىل جانب مشر

 
موله صندوق التنمية ف عواصم المحافظات الذي ي 

ايد عىل السكنا  .لحضارية ويستهدف معالجة مشكلة الطلب المبى 

 عام   ة"حياة كريم"إطالق مبادرة    -10
 
لتحسي   مستوى الحياة للفئات المجتمعية    ٢٠١٩ف

ا وذلك عىل مستوى الدولة. وتعتمد المبادرة عىل تنفيذ مجموعة من األنشطة  األكبر احتياج 

 .لتلك الفئة وتحسي   ظروف معيشتهم  ة"حياة كريم"الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان  

ى "إطالق مبادرة    -11 المرصيير لكل  للمواطني   من متوسطي    لتوفب  "  سكن  وحدات سكنية 

ماليي   وحدة سكنية لالستيعاب الطلب المتنامي عىل   3 ءلدخل، حيث تستهدف المبادرة إنشا ا

 ظل الزيادة السكانية المطردة
 
 .السكن ف

يناير    وجهكما   ي 
 
ف السيشي  إطار   2021الرئيس  ي 

 
ف يلزم  ما  اتخاذ  من خاللها  يتم  آلية  بوضع 

لألرسة  االرتقاء   االجتماعية  والشواغل  المرصي  المواطن  حياة  وجودة  السكانية  بالخصائص 

وع القومي لتنمية األرسة المرصية 
ي فقط. وتم تدشي   المشر

المرصية وليس ضبط النمو السكات 

ي هو إدارة القضية السكانية، والتشبيك بينها من خالل 2021-2023 اتيىحر ، تحت هدف اسبى

اتيجية متكاملة؛   لالرتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مع خطة اسبى

وبصفة خاصة حقوق   اإلنسان  السكانية كحق من حقوق  للقضية  النظر  أهمية  التأكيد عىل 

 .المرأة والطفل

مدار   عىل  الجمهورية،  أنحاء  جميع  يضم  ي 
 
جغراف نطاق  ي 

 
ف وع  المشر تنفيذ  أعوام،   3ويتم 

محافظ األول  عامه  ي 
 
ف »حياة كريمة«. ويستهدف  الرئاسية  المبادرة  من  األوىل  المرحلة  ات 

ا، بما فيها التمكي   االقتصادي  ا وثقافي  ا وصحي  ا وسكاني  ويشمل مختلف األبعاد األرسية اجتماعي 

 إىل االهتمام بصحة المرأة من خالل رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية األرسة  
ً
للسيدات، إضافة

 عن متابعة الفحوصلتقدم التطعيمات وخدمات الرعاي
ً
ات الطبية قبل الزواج ة األولية، فضل
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وكذ التدريبية   لكوبعده،  للدورات  الزوجي    حضور  ومتابعة  المجتمعية  بالتوعية  االهتمام 

السكانية،  الخصائص  تحسي    أهمها:  األهداف  من  العديد  لتحقيق  وذلك  للزواج؛  المؤهلة 

ا عىل ظاهرة ختان اإلناثوالكشف عن األمراض الوراثية ومنع زواج القاضات  .، والقضاء نهائي 

وع عىل عدة محاور، أبرزها   :ويرتكز المشر

حتى   18المحور االقتصادي: ويشمل التمكي   االقتصادي للمرأة، خاصة بالفئة العمرية من   -

وع متناىهي الصغر تقوده المرأة، من خالل وزارة التضامن   45 سنة، من خالل تنفيذ مليون مشر

  ، تدريب  االجتماعي إىل  باإلضافة  للمرأة.  وعات  المشر تنمية  إدارة   2وجهاز  مليون سيدة عىل 

للفرص  ا 
 
طبق العمل  لسوق  وتأهيلهن  الماىلي  والشمول  الرقمية  األمية  ومحو  وعات، 

المشر

 .االستثمارية بكل محافظة، وهو ما يعزز ثقتها بنفسها واستقالليتها المالية

: توفب  وسائل تنظيم األرسة بالمجان، وتوطي     - طبيبة مدربة عىل تلك   1500التدخل الخدمي

تقدم  ي 
التى األهلية  الجمعيات  مشاركة  وزيادة  الصحية،  المنشآت  عىل  وتوزيعهن  الوسائل 

جزء -هذا بخالف تأهيل مستشفيات تكامل  جمعية،    400خدمات تنظيم األرسة لتصل إىل  

مستغل غب   منها  تأهيلها كحضانات ل  -كبب   منها  وبعض  األرسة  لصحة  لوحدات  تحويلها 

إنتاج  عىل  والتدريب  للسيدات؛  عمل  وورش  اآلخر كمشاغل  والبعض  األطفال،  الستيعاب 

 .المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، لضمان تسويق المنتجات

ا -  العقوبة عىل عمالة  القاضات، وتغليظ  : بتجريم زواج  يىعي التشر طفال، وتجريم أل التدخل 

 د. عدم تسجيل الموالي

ونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة لألرسة  - : بتدشي   منظومة إلكبى التحول الرقمي

 .المرصية، ودمجها بقواعد بيانات الزواج وتكافل وكرامة ووحدات صحة وتنمية األرسة

ي والتوعوي: بتوعية  - 
 
ي سن اإلنجاب    6التدخل الثقاف

 
ألف   30من خالل عقد  ماليي   سيدة ف

 .مليون مقبل عىل الزواج بالقضية السكانية 2فعالية، وتوعية  500ندوة و

قومي  ا وع 
وأنه مشر يبدو  وع  المشر وع حياة كريمة،ن هذا  استصالح   عظيم عىل غرار مشر أو 

ي كافة ربوع الدولة، وجميعنا نف
 
ي يتم تنفيذها ف

وعات القومية التى ها من المشر ي وغب 
هم األراض 

وعات وع لبناء وتطوير األرسة  و ،  احتياجنا لمثل هذه المشر ا أهمية وجود مشر أصبحنا ندرك تمام 

ي البشر هو أساس أي عملية 
 
المرصية بوصفها عماد المجتمع واالقتصاد المرصي، فالتطوير ف

اتيجية عىل أرض  ي ستحققها هذه االسبى
تطوير تنموي مستدام. وهو ما يجعلنا ننتظر اآلثار التى
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ا الوا ا ملموس 
 
ي تتطلب متابعة حثيثة واستهداف جيد لألرس المرصية، بما يحقق تحسين

قع، والتى

ي الخصائص السكانية للمجتمع المرصي
 
 . ف

 الخاتمة 

ي زيادة المشكلة السكانية ما يجتاح المجتمع المرصي من تيارات فكرية تدفع إىل تغييب 
 
سهم ف ي 

ك واعيي   يمكن أن يدفع المجتمع نحو منظومة العقل، ومقاومة كل فكر تنويري، وكل فهم وإدرا 

ي مراحل التحول، ويكون لها  
 
ا ف ا مهم  قناعات فكرية مغايرة، ومجموعة قيم مجتمعية تلعب دور 

  انعكاساتها عىل كل األصعدة )االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية(. 

الن السكان قناعة بخطورة هذا  السكان عندما ال يكون لدى  المتسارع، وال  تتفاقم مشكلة  مو 

إىل  تتوجه  أن  يمكن  ي 
التى انيات  المب   وتوفب   السكان  ضبط  بي    بالعالقة  قناعة  لديهم  توجد 

انية   مب   من  األكبر  الجزء  انرصف  وإذا  المعيشة.  مستوى  ورفع  الخصائص،  مستوى  تحسي   

ىل الدولة إىل سد االحتياجات األساسية لإلضافات العددية السنوية للسكان، فإن ما سيوجه إ 

والكفاءة   بالكفاية  المطلوبة  الخدمات  تقديم  عن  الدولة  وتعجز  سيتضاءل،  االستثمارات 

ي الوقت الذى نش أو  
 
الالزمة. وهكذا تبدو الدولة أمام المواطني   عاجزة عن تلبية مطالبهم، ف

ي ما أسهموا فيه من هذا العجز. 
 
 تناس هؤالء المواطني   دورهم ف

ان الذي يشب  إىل مجموعة حقوق أساسية للفرد، وحزمة من وبالعودة إىل مفهوم حقوق اإلنس

ي إطار تنظيمي مجتمىعي يحولها 
 
ي مجاالت السياسة واالقتصاد، والفكر يتم تقنينها ف

 
الحريات ف

من حريات مطلقة إىل حريات منضبطة حتى ال تتناقض حرية الفرد مع حرية الجماعة. وأمام  

ي   كل حقوق يتمتع بها اإلنسان مسئوليات تجاه
 
حقوق اآلخرين، وأمام مصالح الدولة ودورها ف

 توفب  هذه االستحقاقات الحقوقية. 

ي اختيار عدد 
 
هذا الفهم السابق لحقوق اإلنسان وضوابطها يمىلي عىل الدولة إزاء حرية األفراد ف

األرسة  تنظيم  باعتبار  بجدية كاملة،   . ي
السكات  النمو  لضبط  حازمة  سياسات  تضع  أن  األبناء 

اتيجية التنمية وسياسة )طف اتيجية القومية للسكان، واسبى ي نصت عليها االسبى
الن فقط( التى

. وهو   2030 ي مجاالت التعليم والعمل والدعم المجتمىعي
 
ا لكل ما تقدمه الدولة من دعم ف أساس 

ومستوى  نظيفة  وبيئة  وصحة  تعليم  من  األساسية  بحقوقه  اإلنسان  لتمتع  أساسي  مطلب 

ي يحقق معايب  جودة ا
 لحياة. معيشر
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 التوصيات: 

ال شك أن الزيادة السكانية تعد المشكلة األخطر واألهم واألكثر تأثيرا على خطط التنمية الشاملة، 

وجهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لن تؤتى ثمارها إذا لم تتزامن مع خطط 

اني كما  من المقترحات للحد من النمو السكوواستراتيجيات جادة لخفض معدل الزيادة السكانية.  

 :يلي

لتطبيق لضبط معدالت النمو السكانى مع تفعيل وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة ل -1

نية فى تنفيذها  آليات التقييم والمتابعة لهذه االستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المع

بوضع واالهتمام  السكانية"  ،  الزيادة  معدل  أجهزة   "خفض  كافة  تتعاون  قومى  كهدف 

 .الدولة فى تحقيقه

يعية   -2 النمو استحداث مواد تشر إطار حاكم لسياسات ضبط  تمكن من وضع  وقانونية 

 .السكات  خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج

إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية إلنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه   -3

والتى   األخيرة  األعوام  فى  الدولة  أقامتها  التى  الجديدة  والعواصم  المدن  إلى  واالنتقال 

مليار  690ألف فدان ، وبإجمالى استثمارات   580مدينة جديدة بمساحة  30لت إلى  وص

 .جنيه

وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق االستفادة القصوى من الثروة  -4

 .البشرية فى عملية التنمية المستدامة

المختلفة   -5 اإلعالم  وسائل  خالل  من  موسعة  إعالمية  حملة  الت تنظيم  واصل ووسائل 

االجتماعى ورسم سياية لإلعالم السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر 

 .الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدالت اإلنجاب 

وإتاحتها   -6 الحمل  منع  لوسائل  الكاملة  التغطية  لضمان  والمستدام  الكافى  التمويل  توفير 

 .بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها

ين خدمات تنظيم األسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، ال بد من مواجهة  تحس -7

خاصة    زيادة عدد األطباء،  التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات

وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية   النساء

 .رةوطرق استخدام وسائل تنظيم األس

تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى   -8

 .المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية

تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات االجتماعية والدينية الخاطئة   -9

 .األسرة مع التأكيد على أنه ال يتعارض مع القيم الدينية والثقافية حول مفهوم تنظيم 
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خاصة،   -10 بصورة  القبلي  الوجه  وريف  عام  بوجه  الريفية  بالمناطق  االهتمام  ضرورة 

اإلنجابية،   والصحة  الصحة،  خدمات  وتوفير  الحدودية  والمدن  والمحافظات  والصعيد 

 .وتنظيم األسرة

ا وتوفير فرص العمل ليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديً االهتمام بدعم المرأة وتوفير التع -11

تنجب   لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات

العاملة وغير  بالمرأة غير  أبنائها مقارنة  بتعليم  أكبر  أقل من األطفال وتهتم بشكل  عددا 

 .المتعلمة

ا -12 السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص إجراء مسح دورى دقيق ألعداد  لزيادة 

 .السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل ُمفصل

 

 


