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 الدميوغرافيا اخلطرة: سكان مصر يف القرن احلادي والعشرين
 د. أمين زهري

 خبري السكان ودراسات اهلجرة
azohry@zohry.com	

 
 
 : مقدمة .1
 يف مصر ألن هذا األسلوب مل واقعاً مراًأصبحت أن أ Wدف هذه الدراسة للترهيب من الزيادة السكانية بعد ال
ه، فحسب، لكن ألن أي نوع من الترهيب مل يعد بإمكان نفعا خالل اخلمسني عاما املاضية. ليس هلذا السبب دb̀جي

يف ظل الظروف احلالية واملنظورة على املستوي املتوسط واملتوقعة على املستوى البعيد، أن خيفف من وطأة 
العبء السكاين يف مصر إن مل يتزامن ذلك مع تغريات جوهرية يف بنية ا~تمع املصري ال اتوقع حدوثها خالل 

 دمة.العقود القا
 

Wدف هذه الدراسة، بعيدا عن الترهيب أو الترغيب، إىل قراءة علمية متأنية لتوجهات الزيادة السكانية يف مصر 
تتخذ الدراسة من املنهج الوصفي التحليلي سبيال لتحقيق أهدافها، وتعتمد  العشرين.احلادي وخالل القرن 

 1950سكان باألمم املتحدة واليت تغطي الفترة من باألساس على بيانات اسقاطات السكان اليت أعدها مكتب ال
 .2100إىل 
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 :أبعاد املشكلة السكانية .2
تتمثل املشكلة السكانية يف عدم التوافق بني حجم السكان وتوزيعهم املكاين (اجلغرايف) وخصائصهم من ناحية، 

. وقد ألخرىمن الناحية ا انيةوبني موارد ا~تمع والتنظيم االجتماعي واإلقتصادي الستغالل تلك الزيادة السك
لة ظهرت البوادر االويل لالهتمام باملشكإهتمت مصر بالزيادة السكانية وتداعياWا السلبية منذ وقت بعيد. 

 1.سكان هذا الكوكببعنوان حممد يف كتاب العامل املصري الدكتور حممد عوض  1936عام يف مصر السكانية 
مت  1966يف عام . تنظيم االسرة من الناحية الصحية عن اًصرية مؤمترعقدت اجلمعية الطبية امل 1937يف عام 
نظيم االسرة برئاسة بأنشاء ا~لس االعلي لت قامت مصر 1965يف عام . س اجلمعية املصرية لتنظيم االسرةتأسي

ت نأعيد تشكيل هذا ا~لس بأسم ا~لس االعلي لتنظيم االسرة والسكان واعل 1972يف عام  .رئيس الوزراء
جديدة للسكان ملدة عشر سنوات عرفت باملدخل االجتماعي واالقتصادي خلفض  وطنيةاحلكومة سياسة 

وقد  1982إىل  1972فترة من اليم السياسة القومية للسكان عن يانعقد مؤمتر لتق 1984يف عام . االجناب
 19القرار اجلمهوري رقم صدر  1985يف عام . انتهي املؤمتر بأصدار توجيه بانشاء ا~لس القومي للسكان

بإنشاء ا~لس القومى للسكان ليكون مسئول عن مواجهة املشكلة السكانية جنباً إىل جنب مع بعض األجهزة 
ألة توالت بعد ذلك الكيانات املؤسسية املعنية باملس.  تعاونه يف حتمل هذه املسئوليةاحلكومية واألهلية الىت

ي للسكان، حيث قامت الدولة بإستحداث منتصب وزير السكانية، مع االحتفاظ با~لس القوم
مث مت إلغاء املنصب وعودته مرة أخرى مث  1994قبل إنعقاد مؤمتر القاهرة للسكان عام  والسكان لألسرة الدولة

إلغائه جمددا وتعيني نائب وزير لشئون السكان مؤخرا حتت إشراف وزارة الصحة اليت تغري إسنها لوزارة الصحة 
 والسكان. 

 
درك العاملون يف حقل السكان يف مصر أن الزيادة السكانية يف مصر ال تتمثل فقط يف زيادة أعداد املواليد وإمنا ي

يف سوء التوزيع اجلغريف للسكان علي خارطة مصر وكذلك تدين اخلصائص السكانية وعلي رأسها إرتفاع 
سياسة السكانية علي هذه احملاور الثالثة: قامت ركائز اللذلك  .معدالت األمية وتدين مؤشرات الصحة العامة

إرتفاع معدالت املواليد، اخللل يف توزيع السكان وتدين اخلصائص السكانية، إال أن اإلهتمام العام يف وسائل 
علي أ©ا زيادة عددية فقط وهو ما جيايف احلقيقة ويتناسي عنصر عادة االعالم دائما ما يصور املشكلة السكانية 

 .انية، واألهم من ذلك عنصر اجلودة متمثال يف اخلصائص السكانيةالكثافة السك
 
 
 

																																																								
 ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة.سكان هذا الكوكب) 1936حممد عوض حممد ( 1
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 :الدميغرافية التحديات .3
على الرغم من اجلهود املبذولة ملواجهة املشكلة السكانية إال أن مصر مازالت تواجه العديد من التحديات. تتمثل 

يف احلقائق  20302-2015مية للسكان افية يف احلالة املصرية كما أبرزWا االستراتيجية القوغرالتحديات الدميو
 التالية:

 
 3.5ايل  2011ارتفاع معدل اإلجناب الكلي من ثالثة أطفال لكل سيدة يف املتوسط قبل ثورة يناير  .1

 طفل حاليا.
وهو ما إنعكس بالسلب على  2011التأثري السليب لعدم إنتظام تقدمي اخلدمات العامة بعد ثورة يناير  .2

 وافر وسائل تنظيم األسرة وعلى جودة اخلدمات املقدمة.خدمات تنظيم األسرة وت
 زيادة نسبة اُألس≠رحتت خط الفقر وتراجع مكانة املرأة بصفة عامة. .3
ارتفاع تأثري الزيادة السكانية على تراجع نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم والصحة واإلسكان  .4

 لطاقة واألرض الزراعية.والنقل واملواصالت وكذلك تراجع نصيب الفرد من املياه وا
تزايد التحديات البيئية اليت تواجه مصر نتيجة للزيادة السكانية خاصة فيما يتعلق باملياه والصرف الصحي  .5

والتلوث ومنو العشوائيات وضعف القدرة على ضبط منظومة التخلص من النفايات مبا ينعكس على 
 احلالة الصحية للمواطن املصري.

رة الصغرية افظ يف ا~ال العام مبا ساهم يف تراجع القيم اإلجنابية اليت تتبىن مفهوم االستزايد تأثري التيار احمل .6
واملباعدة بني الوالدات. ساهم هذا التيار أيضا يف منو القيم املناهضة لتمكني املرأة وهو ما أدي لتراجع 

 مكانة املرأة يف ا~ال العام.
 ية والتنموية بني املناطق اجلغرافية.إستمرار درجة التفاوت يف املؤشرات السكان .7
تراجع دور اإلعالم يف جمال التعريف باملشكلة السكانية والدعوة لتنظيم األسرة وتبين منط األسرة الصغرية  .8

 وتراجع قدرة ودور اإلعالم احلكومي يف مواجهة اإلعالم اخلاص.

 

																																																								
 ، ا~لس القومي للسكان، القاهرة.2030-2015االستراتيجية القومية للسكان ) 2014ا~لس لقومي للسكان ومركز بصرية الستطالعات الرأي العام ( 2
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عاما حوايل  15السكان أقل من أضف ايل ذلك التركيب العمري الفيت للمجتمع املصري حيث بلغت نسبة 
ل طفيفا لتص اخنفاضاواليت من املتوقع أن تتشهد  2015باملائة من إمجايل السكان) عام  33.1ثلث السكان(

 . والرعاية االجتماعية ما يزيد العبء على خدمات الصحة والتعليم 32030باملائة حبلول عام  5.29اىل 
 

  

																																																								
 ، األمم املتحدة، نيويورك.2017قاعدة بيانات السكان ) 0162األمم املتحدة (3 
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 حاضرا ومستقبال:سابقا وسكان مصر  .4
، مث تواىل االرتفاع 2000مليونا حبلول عام  69.9إىل  1950مليونا عام  20.7فع عدد سكان مصر من ارت

. طبقا إلسقاطات السكان، من املتوقع أن يصل عدد السكان 2015مليونا عام  93.8ليصل عدد السكان إىل 
حبلول . 2015عام  باملائة من إمجايل السكان 127.7وهو ما يعادل  2030مليون نسمة عام  119.7إىل 
باملائة من  163.6مليون نسمة وهو ما يعادل  153.4من املتوقع أن يصل عدد سكان مصر إىل  2050عام 

 198.7، مث يتواىل االرتفاع ليصل عدد السكان بنهاية القرن احلادي والعشرين إىل 2015إمجايل السكان عام 
 باملائة). 211.9( 2015مليون نسمة أو ما يعادل أكثر من ضعف سكان مصر عام 

 
 

 1شكل رقم 
 2100 - 1950تطور عدد سكان مصر (باملليون نسمة)، 
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 1جدول رقم 
 )2100-1950، مصر (تطور عدد السكان

 2015نسبة السكان إىل سكان عام  السكان باملليون نسمة السنة
1950	20.7 22.1 
1955	23.5 25.1 
1960	27.0 28.8 
1965	30.9 32.9 
1970	35.0 37.4 
1975	39.2 41.8 
1980	44.1 47.0 
1985	50.2 53.5 
1990	57.4 61.2 
1995	63.7 67.9 
2000	69.9 74.5 
2005	76.8 81.9 
2010	84.1 89.7 
2015	93.8 100.0 
2020	102.9 109.8 
2025	111.5 118.9 
2030	119.7 127.7 
2035	128.3 136.8 
2040	137.1 146.2 
2045	145.6 155.2 
2050	153.4 163.6 
2055	160.5 171.2 
2060	167.0 178.1 
2065	173.0 184.4 
2070	178.4 190.2 
2075	183.3 195.5 
2080	187.6 200.1 
2085	191.4 204.0 
2090	194.5 207.4 
2095	197.0 210.1 
2100	198.7 211.9 

 2015نسبة السكان اىل عام . 2017املصدر: حسبت بيانات السكان من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان 
 بواسطة الباحث. ةحمسوب
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 اخلصوبة: .5
يالحظ املتتبع ملعدالت املواليد ومعدل اخلصوبة الكلي (عدد األطفال لكل امرأة يف سن احلمل) أن معدل املواليد 

-2005يف األلف خالل الفترة  25.2إىل  19551950-ف خالل الفترة يف األل 50.6قد اخنفض من 

يف األلف خالل  28.5ليصل إىل  2015-2010قبل أن يعاود االرتفاع مرة أخرى خالل الفترة  2010
. ̀يعزى 2011يناير  25وهي الفترة اليت واكبت احلراك السياسي املصري الذي بدأ يف  2015-2010الفترة 

تأثر اخلدمات االمة اخلاصة بالصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة بسبب عدم االستقرار السياسي هذا االرتفاع إىل 
وانتشار القيم املناهضة لقيمة األسرة الصغرية ومتكني املرأة. نرى أن هذا االرتفاع استثنائيا، حيث من املتوقع أن 

 .أدناه 2م ا هو موضح يف اجلدول رقتعود معدالت املواليد ملسارها الطبيعي لتعاود االخنفاض مرة أخري كم
 

د يعد معدل اخلصوبة الكلي مقياسا منقحا ملعدل املواليد يف بلإذا انتقلنا للحديث حول معدل اخلصوبة الكلي، 
سنة بدال من نسبة املواليد لكل ألف من السكان (ذكوراً 49-15ما حيث ̀تنسب املواليد لإلناث يف سن احلمل 

قياس لعقد املقارنات الدولية، كما يستخدم يف البلد الواحد لتتبع مستويات اخلصوبة وإناثاً)، ويستخدم هذا امل
-15مولود حي لكل امرأة يف سن اإلجناب ( 6.62. يالحظ اخنفاض معدل اخلصوبة الكلي من عرب الزمن

مولود حي  3.38قبل أن يعاود االرتفاع ليصل اىل  2010-2005مولود حي خالل الفترة  2.98) اىل 49
لنفس األسباب السابق ذكرها قبل أن يعاود االخنفاض  2015-2010خالل فترة احلراك السياسي املصري 

 مرة أخري طبقا لتقديرات األمم املتحدة خالل الفترة القادمة.
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 2م جدول رق
 )2100-1950، مصر (معدل املواليد ومعدل اخلصوبة الكلي

 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  املصدر: حسبت
 
 
 

  

 الكليمعدل اخلصوبة  معدل املواليد الفترة الزمنية
1950	-	1955	51.4 6.75 
1955	-	1960	48.9 6.75 
1960	-	1965	45.6 6.65 
1965	-	1970	43.4 6.45 
1970	-	1975	40.7 6.00 
1975	-	1980	39.3 5.70 
1980	-	1985	38.8 5.49 
1985	-	1990	36.7 5.15 
1990	-	1995	30.1 4.12 
1995	-	2000	25.8 3.40 
2000	-	2005	25.4 3.15 
2005	-	2010	25.2 2.98 
2010	-	2015	28.5 3.38 
2015	-	2020	25.0 3.15 
2020	-	2025	22.2 2.96 
2025	-	2030	20.5 2.80 
2030	-	2035	20.1 2.67 
2035	-	2040	19.8 2.56 
2040	-	2045	18.8 2.45 
2045	-	2050	17.6 2.36 
2050	-	2055	16.4 2.28 
2055	-	2060	15.5 2.20 
2060	-	2065	15.0 2.13 
2065	-	2070	14.4 2.07 
2070	-	2075	13.8 2.02 
2075	-	2080	13.1 1.98 
2080	-	2085	12.5 1.95 
2085	-	2090	12.0 1.92 
2090	-	2095	11.6 1.90 
2095	-	2100	11.3 1.88 
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 الوفيات: .6
لنصف الثاين من اخالل كبري معدل الوفيات اخلام بشكل  اخنفاضيالحظ املتتبع ملعدل الوفيات اخلام يف مصر 

الوحدات بالقرن العشرين. ال يعود هذا االخنفاض فقط اىل تطور الرعاية الصحية والتوسع يف تغطية الدولة 
، لكن يعود أيضا اىل اهلرم السكاين الفيت للسكان 1952الصحية احلكومية خالل الفترة اليت تلت ثورة يوليو 

يف األلف بنهاية  6.8إىل  1955-1950يف األلف خالل الفترة  25.4معدل الوفيات من  اخنفضيف مصر. 
يف األلف خالل  6.2لوفيات اخلام لـ )، مث استمر االخنفاض ليصل معدل ا2000-1995األلفية الثانية (

. من املتوقع أن يستمر هذا االخنفاض، متأثرا بالتركيب العمري الفيت، حىت الفترة 2015-2010الفترة 
 يف األلف بنهاية األلفية الثالثة. 9.1قبل أن يعاود االرتفاع مرة أخرى ليصل اىل  2025-2030

 
 
 

  



	10	

 3جدول رقم 
 )2100-1950، مصر (ند امليالدمعدل الوفيات وتوقع العمر ع

 توقع العمر عند امليالد معدل الوفيات الفترة الزمنية
1950	-	1955	25.6	41.1 
1955	-	1960	21.0	46.4 
1960	-	1965	18.4	49.3 
1965	-	1970	16.6	51.6 
1970	-	1975	15.4	53.0 
1975	-	1980	13.0	56.8 
1980	-	1985	11.3	59.9 
1985	-	1990	9.2	63.5 
1990	-	1995	7.8	65.4 
1995	-	2000	6.7	68.0 
2000	-	2005	6.4	69.0 
2005	-	2010	6.3	69.9 
2010	-	2015	6.1	70.8 
2015	-	2020	5.8	71.8 
2020	-	2025	5.7 72.6 
2025	-	2030	5.8 73.4 
2030	-	2035	6.0 74.2 
2035	-	2040	6.2 74.9 
2040	-	2045	6.5 75.6 
2045	-	2050	6.7 76.4 
2050	-	2055	7.1 77.1 
2055	-	2060	7.4 77.8 
2060	-	2065	7.7 78.5 
2065	-	2070	8.0 79.3 
2070	-	2075	8.2 80.0 
2075	-	2080	8.3 80.7 
2080	-	2085	8.4 81.5 
2085	-	2090	8.6 82.2 
2090	-	2095	9.0 82.9 
2095	-	2100	9.4 83.6 

 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  املصدر: حسبت
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 اهلجرة: .7
كانت مصر، عرب تارخيها الطويل، من الدول املستقبلة للهجرة، وحىت مخسينات القرن العشرين كانت هناك 

هذه  تجاليات يونانية وإيطالية ويهودية وأرمينية وجاليات مهاجرة أخرى تتخذ من مصر موطنا هلا. وقد سامه
اجلاليات يف إثراء احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مصر، وبرز من أبناء هذه اجلاليات العديد 
من قادة السياسيني وقادة الفكر واألدب والفن من أمثال نوبار باشا األرمين أول رئيس وزراء ملصر احلديثة 

ليوناين األصل واملخرج السينمائي توجو مزراحي اإليطايل وشاعر اإلسكندرية العظيم قنسطنطني كفافيس ا
األصل وغريهم. رحل غالبية أبناء هذه اجلاليات بعد الثورة املصرية وبقيت قلة قليلة من اجلالية األرمينية إخنفض 

 ألف يف تلك الفترة اىل ما ال يزيد عن ستة آالف يف الوقت احلايل.  70عددها من حوايل 
 

درجيياً حىت القرن املاضي حيث منت ت اخلمسينيات منمن مصر يف العصر احلديث إال يف منتصف مل تبدأ اهلجرة 
وصلت إىل األرقام احلالية اليت تتراوح بني ستة وسبعة ماليني من املهاجرين. واملصري بطبعه ال حيب اهلجرة أو 

وأغلب الظن أن  باألرض. واالرتباط رلالستقرابعيدا عن أرضه نظرا لطبيعة ا~تمع الزراعي الذي مييل  االنتقال
ويبقى حلمه بالعودة لبلده وإن طالت فترة بقائه يف اخلارج. وقد  - املصري ال يهاجر اىل حتت ظروف قاهرة

يف كتابه  -وكان أستاذا باجلامعة األمريكية يف ثالثينات القرن العشرين  –علق الربوفيسور ويندل كليالندس 
لظاهرة بقولة "املصريون ال يهاجرون إال للدراسة أو السياحة، وعادة ما يعودون. على تلك ا 1936الصادر عام 

املصري ال يهاجر،" وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعني عاما على هذه املقولة الشهرية إال أ©ا مازالت تعرب 
 4يومنا هذا. حىتعن حال اهلجرة املصرية 

 
ر ؤقتة من خالل نظام العمالة التعاقدية حيث متثل اهلجرة املؤقتة أكثاهلجرة املصرية يغلب عليها طابع اهلجرة امل

باملائة من اهلجرة املصرية. بالنسبة للهجرة الدائمة أو ما تسمى أحينا اهلجرة االستيطانية فإ©ا ال متثل  70من 
ي للتعبئة املركزظاهرة ميكن أن تؤدي اىل التأثري على حجم السكان حاليا أو مستقبال. طبقا إلحصاءات اجلهاز 

بالنسبة للهجرة اىل مصر،  5العامة واالحصاء، ال يتجاوز عدد املهاجرين الدائمني من مصر ألفي مهاجر كل عام.
هي يف الغالب جلوء مؤقت يزيد وينقص طبقا للظروف السياسية للدول ا~اورة بدون أي أمل يف التوطني يف 

الالجئني كحل من احللول الدولية السائدة حلل مشكالت مصر نظرا لعدم رغبة الدولة املصرية يف توطني 
الالجئني. لذلك عادة ما نستبعد عنصر اهلجرة يف احلديث عن التركيبة السكانية يف مصر. يتبد√ى هذا جلي√ا يف 

 .2100اىل  1950الذي يوضح معدالت اهلجرة الصافية يف مصر خالل الفترة من  هأدنا 3اجلدول رقم 
  

																																																								
 املصرية باخلارج، اجلمعية املصرية لدراسات اهلجرة، القاهرة. ) أثر الثورات العربية على العمالة2011أمين زهري ( 4 

 افقة للهجرة باخلارج، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة) النشرة السنوية للمصريني الذين حصلوا على مو2017اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (  5
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 4جدول رقم 

 )2100-1950، مصر (اهلجرة الصافيةل معد

 الفترة الزمنية
اهلجرة (لكل ألف من معدل 

 السكان)
)باأللفعدد املهاجرين (  

1950 - 1955 -0.5 -50 
1955 - 1960 -0.4 -50 
1960 - 1965 -0.3 -50 
1965 - 1970 -1.5 -240 
1970 - 1975 -2.9 -547 
1975 - 1980 -2.7 -564 
1980 - 1985 -1.7 -390 
1985 - 1990 -0.8 -212 
1990 - 1995 -1.5 -460 
1995 - 2000 -0.6 -211 
2000 - 2005 -0.2 -74 
2005 - 2010 -0.7 -284 
2010 - 2015 -0.6 -275 
2015 - 2020 -0.6 -275 
2020 - 2025 -0.5 -275 
2025 - 2030 -0.4 -225 
2030 - 2035 -0.4 -225 
2035 - 2040 -0.3 -225 
2040 - 2045 -0.3 -225 
2045 - 2050 -0.3 -225 
2050 - 2055 -0.3 -214 
2055 - 2060 -0.2 -203 
2060 - 2065 -0.2 -191 
2065 - 2070 -0.2 -180 
2070 - 2075 -0.2 -169 
2075 - 2080 -0.2 -158 
2080 - 2085 -0.2 -146 
2085 - 2090 -0.1 -135 
2090 - 2095 -0.1 -124 
2095 - 2100 -0.1 -112 

 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  املصدر: حسبت
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 :)الزيادة الطبيعيةالعالقة بني معدالت املواليد والوفيات ( .8

ة من عرب فترة زمنية طويل –سكان أي دولة  –طبقا لنظرية التحول/اإلنتقال الدميوغرايف، يتحول السكان 
معدالت وفيات مرتفعة يؤديان ايل معدالت منو سكاين منخفضة، ايل معدالت مواليد معدالت مواليد مرتفعة و

منخفضة ومعدالت مواليد منخفضة أيضا يؤديان ايل معدالت منو سكاين منخفضة. لكن إخنفاض معدالت 
ة الزيادة لالوفيات عادة ما يسبق إخنفاض معدالت املواليد مبا يؤدي اىل خلق مرحلة بينية بني املرحلتني وهي مرح

السكانية املرتفعة وهو ما يعرف إصطالحا مبرحلة "اإلنفجار السكاين." خيتلف طول مدة مرحلة اإلنفجار 
تباطا رخاصة تعليم اإلناث الذي يرتبط إ –السكاين من بلد اىل آخر طبقا لدرجة تقدم الدولة ومستوى التعليم 

ناها واإلقتصاد والقيم والتقاليد ومكانة املرأة، باإلضافة ايل الربامج السكانية اليت تتب –وثيقا بإخنفاض اخلصوبة 
 أو كانت تتبناها الدول. –
 

 1950باإلعتماد على بيانات األمم املتحدة لتقديرات وتوقعات معدالت املواليد والوفيات ملصر خالل الفترة من 
العالقة بني معدالت املواليد والوفيات خالل تلك الفترة. ومتثل املساحة/املسافة  3الشكل رقم  يوضح 2100اىل 

ميثل هذا الشكل مرحلة ما يسمى باإلنفجار السكاين واملرحلة األخرية يف  6بني املعدلني معدل الزيادة الطبيعية.
مبا الوصول خنفاض معدل النمو الطبيعي أو رالتحول الدميوغرايف املتمثل يف تقارب معدالت املواليد والوفيات وإ

لن تصل مصر إىل مرحلة االستقرار السكاين إال يف إخنفاض معدل املواليد عن معدل الوفيات. إذن ايل مرحلة 
©ايات القرن احلادي والعشرين، وهو ما ميثل استمرار التعاطي مع االنعكاسات السلبية للزيادة السكانية لفترة 

 طويلة قادمة.
 
 

  

																																																								
 الفرق بني معديل املواليد والوفيات.6 
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 5جدول رقم 
 )2100-1950، مصر (معدل الزيادة الطبيعية للسكان

 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  املصدر: حسبت
 
 

  

 الزيادة الطبيعية (يف األلف) الفترة الزمنية
1950	-	1955	25.9 
1955	-	1960	27.9 
1960	-	1965	27.2 
1965	-	1970	26.8 
1970	-	1975	25.3 
1975	-	1980	26.3 
1980	-	1985	27.6 
1985	-	1990	27.6 
1990	-	1995	22.3 
1995	-	2000	19.2 
2000	-	2005	18.9 
2005	-	2010	18.9 
2010	-	2015	22.4 
2015	-	2020	19.2 
2020	-	2025	16.4 
2025	-	2030	14.7 
2030	-	2035	14.1 
2035	-	2040	13.6 
2040	-	2045	12.4 
2045	-	2050	10.8 
2050	-	2055	9.3 
2055	-	2060	8.1 
2060	-	2065	7.2 
2065	-	2070	6.4 
2070	-	2075	5.6 
2075	-	2080	4.8 
2080	-	2085	4.1 
2085	-	2090	3.4 
2090	-	2095	2.7 
2095	-	2100	1.9 
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 التركيبة السكانية: .9
فئات العمرية إىل ارتفاع نسبة السكان يف ال لسابقةمصر يف العقود ااخلصوبة املرتفعة اليت شهدWا أد√ت معدالت 
وإىل ارتفاع معدالت اإلعالة العمرية والذي  السكاينعاماً) مما أدى إىل اتساع قاعدة اهلرم  15الفتيƒة (أقل من 

أدى بدوره إىل العديد من االنعكاسات السلبية على مستوى األداء االقتصادي.  وعلى الرغم من اخنفاض معدل 
ما زال مرتفعاً جداً عدل ، إال أن هذا امل2015عام  61.8إىل  1980عام  82.9من مصر يف العمرية الة اإلع

لى سبيل املثال ع خصوصاً إذا ما قورن ببلدان شرق آسيا، مصرويعكس تأخراً يف عملية التحول الدميوغرايف يف 
) 45.6دان عربية مثل تونس () وكذلك مقارنا ببل40.0، وتايالند 37.3، سنغافورة 49.2(اندونيسيا 

 العقود الثالثة املاضيةسنة) خالل  15نسبة صغار السن (أقل من  اخنفاض.  وعلى الرغم من )47.3ولبنان (
مل تكن بالقدر الذي ، إال أن درجة االخنفاض 2015يف املائة عام  33.1إىل  1980يف املائة عام  40.9من 

 .مر للسكان لصاحل جهود التنميةميكن إن حيقق نقلة كبرية يف التركيب الع
 

الفترة ) خالل 2الشكل ( بالتركيب العمري للسكان طبقا للفئات العمرية العريضة البياين اخلاص مني الرسيبرمبا 
سبة ن ارتفاعالشكل املذكور ، ويوضح للسكانتطور التركيبة العمرية  2100والتوقعات حىت عام  1950من 

، اخنفضت اخنفاضا طفيفا لتصل 1950باملائة عام  38.7عاما حيث بلغت  15مسامهة الفئات العمرية أقل من 
 2030باملائة عام  29.5، ومن املتوقع أن يستمر االخنفاض لتصل تلك النسبة اىل 2015باملائة عام  33.1إىل 

هاية بن 17.0، مث يستمر االخنفاض لتصل إىل 2050باملائة عام  25.4مث توايل االخنفاض الطفيف لتصل ايل 
لتصل اىل  1950باملائة عام  3.0+) من 65القرن احلادي والعشرين. يف املقابل، ترتفع نسبة كبار السن (

، 2050باملائة عام  10.6، مث إىل 2030باملائة عام  6.6، مث توايل االرتفاع لتصل اىل 2015باملائة عام  5.1
 عشرين. بنهاية القرن احلادي وال 21.7مث يستمر االرتفاع لتصل إىل 

 
تلك النسبة  ارتفعت) خالل الفترة ذاWا، حيث 64-15يف املقابل، نالحظ ثباتا نسبيا يف الفئة العمرية املنتجة (

. من املتوقع أن ترتفع تلك النسبة ارتفاعا طفيفا 2015باملائة عام  61.8إىل  1950باملائة عام  58.3من 
ات تقريبا حىت ©اية القرن حيث من املتوقع أن تصل إىل ، مث يتواىل الثب2030باملائة عام  64.0لتصل إىل 

ة ميثل هذا التركيب العمري فرصة ساحنة إلستغالل الطاقة البشريباملائة بنهاية القرن احلادي والعشرين.  61.3
 إذا ما أُحس≠ن توجيهها. مصراهلائلة يف دفع عجلة اإلنتاج والتنمية يف 
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     2 شكل رقم
 )2100-1950ات العمرية العريضة (سكان مصر طبقا للفئ

 
 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  املصدر: حسبت
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 6جدول رقم 

 )2100-1950، مصر (معدل االعالة العمرية
 االعالة العمرية السنة
1950	71.6	
1955	76.4	
1960	85.3	
1965	85.3	
1970	86.0	
1975	84.0	
1980	82.9	
1985	82.7	
1990	83.5	
1995	79.6	
2000	70.8	
2005	61.9	
2010	58.4	
2015	61.8	
2020	62.6	
2025	61.6	
2030	56.3	
2035	53.8	
2040	53.8	
2045	55.2	
2050	56.3	
2055	56.7	
2060	55.6	
2065	54.2	
2070	53.8	
2075	54.2	
2080	57.0	
2085	59.0	
2090	60.3	
2095	61.4	
2100	63.2	

 .2017من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان  سبتاملصدر: ح
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شكل رقم
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 التغريات اهليكلية ا&تمعية: .10

أثرت على التركيبة  1952شهدت مصر العديد من التغريات اهليكلية ا&تمعية احلادة اعتبارا من ثورة يوليو 
ب وممارساته كرب يف تشكيل وعي الشعا&تمعية وثقافة ا&تمع بشكل عام. كان لتلك التغريات احلادة أثرها األ

كانت مصر دولة زراعية  1952ا&تمعية اليت أثرت بشكل كبري يف تعاطيه مع قضايا السكان. فقبل ثورة يوليو 
طبقية تراتبية إىل حد كبري. يف تلك الفترة مل تكن قد ظهرت على السطح بشكل جاد التعامل مع القضية 

ولت مصر من جمتمع زراعي إىل جمتمع صناعي حديث أدى إىل زيادة احلراك حت 1952السكانية. مع ثورة يوليو 
ا&تمعي وازدادت اهلجرة من الريف إىل املدن للحاق بركب التقدم الصناعي حيث اجتذبت املصانع اليت أنشأها 

الصحة وعبد الناصر عشرات اآلالف من فائض العمالة الزراعية يف الريف، كما مت التوسع يف منظومة التعليم 
بإنشاء آالف الوحدات الصحية واملدارس. هذا باإلضافة لالهتمام بالثقافة اليت شكلت قوة مصر الناعمة واليت 
واكبت إتباع èج حداثي تنويري انعكس يف ارتفاع مكانة املرأة وتقليل الفوارق بني اجلنسني والذي أدى بدوره 

 إىل تبين منط االسرة الصغرية.
 

يس األسبق أنور السادات، ونظرا للظروف االقتصادية اليت شهدñا مصر اخلارجة لتوها من خالل فترة حكم الرئ
تبعات اقتصاد احلرب، بدأت الدولة التخلي تدرجييا عن النهج االجتماعي الناصري وتبنت سياسة الباب املفتوح 

الت البطالة ما ارتفاع معداقتصاديا ما أثر علي الطبقة الوسطى. أضف إىل ذلك التخلي عن استيعاب اخلرجيني و
أدى إىل فتح أبواب اهلجرة للعمل باخلارج. واكب ذلك ظهور النفط يف اخلليج ورغبة تلك الدول يف االستفادة 
من الوفورات املالية النفطية يف دعم البنية التحتية واملؤسساتية لتلك الدول وحاجتها الستقدام عمالة من اخلارج. 

دول اخلليج العرض من العمالة يف مصر وهو ما حدا بآالف املصريني للتوجه للخليج  وافق الطلب على العمالة يف
لسد النقص يف عنصر العمل هناك. تزامن ذلك مع التحول حنو الدولة "شبه الدينية" يف مصر وإطالق العنان 

سادات وهو ما الللجماعات اإلسالمية حملاربة الناصريني والشيوعيني يف فترة حكم الرئيس األسبق حممد أنور 
أدى إىل أسلمة، إن شئت الدقة سلفنة ووهبنه، ا&ال العام يف مصر مبا استقدمته العمالة العائدة من بلدان اخلليج 

 من أفكار رجعية كان من املفترض أن يكون الزمن جتاوزها يف مصر.
 

بحث التعليم الديين والعودة لتراجع مكانة املرأة يف ا&تمع وانتشار ذلك إىل تراجع قوة مصر الناعمة و أدي
قضايا فقهية وجمتمعية كن™ا حنسب أèا حسمت بالفعل منذ عشرات السنني مثل االختالط وعمل املرأة وتعدد 
الزوجات وختان االناث وسن الزواج للمرأة ولباس املرأة وكذلك تنظيم االسرة واستخدام الوسائل وقيمة الطفل 

 تبطة باألسرة.يف االسرة وغريها من القضايا املر
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انتشرت يف هذه الفترة األفكار املستوردة على حساب الثقافة املصرية الريفية/الزراعية السمحة املتساحمة مع ذاñا 
وبدا أن املصريني يف اخلارج ال يقومون بنقل االموال فقط ملصر من خالل التحويالت املالية للمهاجرين، لكنهم 

ر لدرجة عية اخترقت نسيج الثقافة املصرية وأدت إىل تراجع الدور الثقايف ملصينقلون أيضا حتويالت ثقافية وجمتم
أنه ميكنين القول أن األثر السليب للتحويالت الثقافية واالجتماعية فاق يف تأثريه أثر التحويالت املالية للمهاجرين 

 وبات يهدد كيان الدولة ومقوماñا األساسية. 
 

احلداثي  نهج التنويريسرة أن تنجح، إذ البد أن نعود للن لربامج تنظيم األيف ظل تلك اهلجمة الشرسة ال ميك
الذي ساد مصر يف ستينات القرن املاضي مع االخذ يف االعتبار، بالطبع، املستجدات احلديثة يف العامل وثورة 

ل جمددا من وعاء تحووالعمل على ترسيخ القيم املصرية األصيلة واالرتقاء مبكانة املرأة لتاالتصاالت واملعلومات 
للمتعة وإجناب األطفال إىل مواطن كامل املواطنة من خالل االهتمام بالتعليم والثقافة ومشاركة املرأة الكاملة 

 وغري املنقوصة يف كافة مناحي احلياة.
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 خامتة: .11
ى التحليل عل باملسألة السكانية بناًءيف خامتة هذه الدراسة أحاول اإلجابة عن بعض األسئلة احملورية اخلاصة 

ىل إ هل يعين ذلك أن نوقف اجلهود احلالية؟ على نفس النهج؟ االستمرارهل ميكن  هل لدينا مشكلة؟السابق: 
 بعض االستنتاجات.

 
 هل لدينا مشكلة؟

اىل فارق  قالاالنت، طول فترة مرحلة االنتقاليةنعم لدينا مشكلة! املشكلة اليت تواجهنا هي طول فترة املرحلة 
قل من وال يؤدي اىل زيادة عدد األطفال أ االقتصادي معدالت املواليد والوفيات يفي حباجة النشاط مقبول بني

سنة وبالتايل زيادة الداخلني اىل سوق العمل وما ميثله ذلك من أعباء توفري الرعاية األساسية لألطفال خاصة 15
هل  السؤال األهم، . لكنالعملسوق التعليم والصحة، وكذلك عبء توفري فرص العمل للداخلني اجلدد اىل 

أُخ∑ذنا على حني غ∑ر™ة، أي هل هذه أزمة أو كارثة مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية، الزالزل والرباكني والفيضانات 
مثال؟ بالطبع ال، فربامج التوعية بأخطار الزيادة السكانية بدأت يف نفس التوقيت اليت بدأت فيه يف العديد من 

 ي منذ ستينات القرن املاضى وتلقت مصر ماليني اجلنيهات من اهليئات الدولية لدعم تلك الربامج.دول العامل النام
 

هل جنحت تلك الربامج؟ نعم جنحت وإخنفضت اخلصوبة من مخسة أطفال لكل أنثي يف مثانينات القرن املاضي 
دين األخريين ظل ثابتا ولكن يالحظ أن معدل اخلصوبة خالل العق 2010.7ايل ثالثة أطفال لكل أنثي عام 

عند مستوى ثالثة أطفال لكل أنثى مبا يشري ايل أننا وصلنا للحد األقصى املمكن يف ظل الوضع اإلجتماعي 
واإلقتصادي احلايل وهو ما ال يدركه الكثريون ممن يرفعون يف وجوهنا الفتات التحذير على شاكلة الساعة 

مية ئة العامة واإلحصاء اليت تذكرنا حبمالت الترهيب والترغيب القدالسكانية القابعة أعلى اجلهاز املركزي للتعب
ثانية" وأغنية حسنني وحممدين الشهرية يف مثانينات القرن  27على شاكلة "أنا رمز تنظيم األسرة" و"طفل كل 

 مليون). 2.6املاضى، هذا باإلضافة ايل الصدمة اإلحصائية املتمثلة يف عدد املواليد السنوى (
 

 ستمرار على نفس النهج؟الن اهل ميك
عندما تستنفذ كل نقاط التوازن بني منحنيي العرض والطلب البد أن يتحرك املنحنيان ذاñما حيث ال تصلح 
أي نقطة على احملورين للتوفيق بني العرض والطلب. يف علم اإلقتصاد يتحرك منحىن العرض عندما تظهر موارد 

 من النفط أو الغاز أو املوارد الطبيعية أو غريها. حيدث ذات الشىء جديدة للدولة مثل إكتشاف إحتياطى كبري
بالنسبة للطلب عند تغري أذواق املستهلكني أو إرتفاع قدراñم الشرائية بشكل مفاجئ مبا يؤدي لتحرك منحىن 
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فاذ كل نقاط نالطلب. يف التعامل مع املسألة السكانية ميكن القول أن املنحنيات القدمية، عرضا وطلبا، قد مت إست
التالقي بينها وأصبح من غري املمكن الوصول اىل نتائج أفضل يف ظل الوضع احلايل وبإستخدام نفس اآلليات 

 القدمية وأصبح من احملتم اإلنتقال اىل منحنيات جديدة للمواءمة بني الطلب على اإلجناب واملوارد املتاحة.
 

 تغيري هيكلي يف ا&تمع املصري ويف العالقات ا&تمعية هذا املنحىن اجلديد، الذي أعنيه، هو حتمية حدوث
واألسرية ويف النظرة للمرأة ومؤسسة الزواج واملساواة بني اجلنسني وقيمة الطفل وعمالة األطفال والوصول اىل 
جودة يف العملية التعليمية تؤدي اىل إحداث نقلة نوعية يف مدارك األشخاص ونظرñم للحياة ودور الدين يف 

أو قبلها بقليل وحىت وقتنا  2011يناير  25تمع. وعلى الرغم مما ميثله احلراك الشعيب الذي شهدته مصر منذ ا&
هذا من نقلة نوعية يف طبيعة العالقة بني املواطنني ومؤسسات الدولة، إال أنين أستطيع القول، بكثر من التأكد، 

ل ومليء دية اليت سبقت تلك الفترة وأن الطريق أمامنا طويأننا مازلنا نعيش يف ظل نفس األطر ا&تمعية واإلقتصا
باملطبات واملقبات اليت جتعل من إحداث مثل هذا التغيري اهليكلي عملية عسرية ومعقدة ولكنها يف نفس الوقت 

 حتمية!
 

 هل يعين ذلك أن نوقف اجلهود احلالية؟
اإلجنابية  ك اجلهود املرتبطة بتقدمي خدمات الصحةاإلجابة بالطبع ال! ال جيب أن تتوقف اجلهود احلالية، خاصة تل

وتوفري وسائل تنظيم األسرة وعالج العقم كجزء من خدمات الرعاية الصحية األساسية وخدمات األمومة 
والطفولة ومتكني املرأة واملساواة بني اجلنسني وكافة احلقوق األخرى اليت كفلها الدستور املصري لكافة املواطنني. 

أن نعو™ل على تلك اجلهود كثريا يف خفض معدالت الزيادة السكانية، ألنه كما سلف الذكر،  لكن ال جيب
هامش املناورة يف هذه املسألة يظل ضعيفا جداً ما مل نسع√ اىل إحداث التغري اهليكلي املنشود يف بنية ا&تمع 

 بنية ا&تمع. املصري، أو مبعىن أدق ما مل نسع√ ايل زيادة وترية ذلك التغري اهليكلي يف
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