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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2,4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم
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اجملتمع  تواجه  الىت  املشكالت  أهم وأخطر  من  السكانية ىف مصر  املشكلة  تعد   
املصري؛ ذلك ألهنا مشكلة ذات أبعاد اسرتاتيجية ويرتتب عليها موضوعات حيوية ستلقى 
بظالهلا على أوضاعنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتلك الىت تتعلق أبمننا القومى 
القوة  لعناصر  الدولة  "امتالك  به  يقصد  والذى  األجيال،  وتتابع  العصور  مر  على 
االسرتاتيجية، وأتمني كيان الدولة ضد األخطار الداخلية واخلارجية الىت هتددها، وهتيئة 
الشاملة هبدف  للتنمية  لالنطالق ابسرتاتيجية خمططة  املناسب  واملناخ  املناسبة  الظروف 
الذى  أبعادها ابلقدر  التهديدات ابختالف  يدفع  الداخل واخلارج، مبا  الدولة من  أتمني 
يكفل للشعب حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم وهو ما يتحقق عن 
تضافر جهود كافة  يقتضى  الذى  األمر  السياسية"،  االقتصادية واملشاركة  التنمية  طريق 
مؤسسات وهيئات الدولة جبانب األحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين، للتقليل 

من حدة املشكلة السكانية وتفادى آاثرها السلبية على الفرد واجملتمع.
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وقد شهدت احلالة السكانية يف مصر طفرات هائلة خالل العقد املنصرم، وتستلزم   
هذه الطفرات أتمني املزيد من املوارد للوفاء ابالحتياجات السكانية املتنامية وكذلك حتقيق 
رفاهية املواطن املصري. وىف حقيقة األمر، يعتمد ذلك إىل حد بعيد على معدل النمو 
املصري ووعيه مبشكلة  املواطن  إدراك  السكان جنبا إىل جنب مع  السكاين وخصائص 
النمو السكاين وتداعيات ذلك النمو، فقد بلغ عدد سكان مصر حسب تقديرات اجلهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2019/1/1 حوايل 98 مليون نسمة مقارنًة حبوايل 72 
مليون نسمة يف شهر نوفمرب من عام 2006، وقد ارتفع عدد السكان يف مصر حوايل  50 

مليون نسمة خالل الفرتة من عام 1986 إىل عام 2010.

ابلنظر اىل اهلرم السكاين يتبني لنا أنه عريض القاعدة حيث بلغت فئة السكان من   
(0-14) حواىل  من إمجايل السكان وبلغت نسبة السكان يف قوة العمل (15-64) حواىل 
62 % مما يشري اىل إننا نعيش يف جمتمع فىت وشاب يف حني كانت نسبة الشباب يف الفئة 
العمرية من (15 - 35) حواىل 35 % وهذا يعىن لنا ضرورة تكثيف اجلهود واالستعداد 
للنافذة الدميوجرافية واليت تتطلب توفري عدد اكرب من االستثمارات حىت تتم االستفادة من 
هذه اهلبة الدميوجرافية وسوف نتوىل ابلشرح يف الفصول القادمة أمهية االستفادة من اهلبة 
الدميوجرافية وعوائدها على اجملتمع اما فيما خيص فئة كبار السن فقد بلغت نسبتهم حواىل 

4 % من إمجايل عدد سكان مصر.
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ابلنظر اىل الشكل التايل يتضح لدينا ان حمافظات الوجه البحري مثلت اعلى معدالت سكان   
على مستوى اقاليم مصر األربعة حيث بلغت نسبتها ( 43 %)  تلتها حمافظات الوجه القبلي حبوايل 
( %38 ) مث احملافظات احلضرية حبوايل ( 17 % ) اىل إمجايل عدد السكان يف حني كانت حمافظات 
احلدود اقل نسبة على مستوى أقاليم اجلمهورية وبلغت حواىل (2 %) ومثلت حمافظات القاهرة، يف 
الرتتيب  على  احملافظـات  اعلى  والبحرية  والدقهلية  والشرقية  واجليزة  القاهرة  حمافظات  مثلت  حني 
(9.98-9.09 - 7.54 - 6.81 -6.53) حيث مثلت تلك احملافظات حواىل 40 % من إمجايل عدد 

السكان على مستوى اجلمهورية.

فيها  تتناول  واليت   ،2050-2020 ملصر  السكانية  التنبؤات  دراسة  وتوصيات  نتائج  الهم  وفقا 
اإلسقاطات السكانية حىت عام 2050 يف ضوء ثالث سيناريوهات ملعدل اإلجناب الكلى وقد أظهرت 

الدراسة أن عدد السكان يف مصر سيكون كالتايل: -
الكلى  االجناب  معدل  اىل  والوصــول  السكانيــــــة   الـــــــزيـــــادة  عـــــــدم ضبـــــــط  االول:  السيناريــــو   -
(3.5 طفل / سيدة) يصبح عدد سكان مصر حوايل 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان 

يف قوة العمل من 15-65 حوايل 60 %، ونسبة االعالة الكلية حوايل 0.68
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السيناريو الثاين: ثبات معدل اإلجناب الكلى عند (3.07 طفل لكل سيدة) الوضع احلايل،   
يصبح عدد سكان مصر حوايل 160 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان يف قوة العمل من 

15-65 حوايل 64 % ونسبة االعالة الكلية حوايل 0.56

الثالث: تطبيق اسرتاتيجية قومية للسكان هتدف اىل الوصول مبعدل االجناب الكلى إىل  السيناريو 
(2.4 طفل لكل سيدة)، سيكون عدد سكان مصر حوايل 152 مليون نسمة عام 2050، ما يعىن 
أن تطبيق االسرتاتيجية القومية للسكان سيكون له ااثر إجيابية يف توفري عبء من 10 اىل 25 مليون 
نسمة يف حني ستكون  نسبة السكان يف قوة العمل من 15-65 حوايل 64 %، ونسبة االعالة الكلية 

حوايل 0.55

٦



22.7
مليون 

2100 

5.5
مليون

2020

7.9
مليون 

2030

11
مليون

2040

15.9
مليون  

2050

2100اىل 2020مصر من ): سنة او اكثر65(كبار السن 

2070

33
مليون 

5.4 %
السكان من 

6.6 %
السكان من 

7.9%
من السكان 

10.2 %
السكان من 

12.3 %
السكان من 

15.3 %
من السكان 

االجتماعية و املالية , املزيد من الرعاية الصحية 
سيصل حجم السكان ىف هذة الشرحية اىل 

2100من سكان مصر حبلول % 15اكثر من 

يف حالة الزايدة السكانية غري املنضبطة فإن عدد السكان 65 سنة فأكثر سيكون من حوايل 5,5 
مليون نسمة يف 2020  إىل حوايل 7.9 مليون نسمة يف 2030 مث اىل حوايل 15.8 مليون يف 2050
وسيؤدى ذلك إىل ارتفاع نسبة اإلعالة الكربى االمر الذي بدوره سيؤدى اىل  زايدة متطلبات الرعاية 
الصحية، االجتماعية، اخلاصة ابملسنني وتوفري مزيد من الرعاية الكاملة هلذه الشرحية اهلامة يف اجملتمع 

حىت ال تكون عبء زائد على اجملتمع وعائق من عوائق التنمية اجملتمعية.

ويف حالة الزايدة السكانية غري املنضبطة أيضا فإن عدد السكان من 0 - 14 سنة سيكون من حوايل 
34 مليون نسمة يف 2020  إىل حواىل 40.5 مليون نسمة يف 2030 مث اىل حواىل 58 مليون يف 
2050 وسيؤدى ذلك إىل ارتفاع نسبة اإلعالة الصغرى االمر الذى بدوره سيؤدى اىل  زايدة متطلبات 
االحتياجات  من  ومدارس وكثري  تطعيمات  من  الشرحية  هبذه  اخلاصة  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
الضرورية، وتوفري مزيد من الرعاية الكاملة هلذه الشرحية اهلامة يف اجملتمع حىت ينمو منو سليم ويكونوا 

اصحاء بدنيا ونفسيا وعلميا ويستفيد اجملتمع منهم يف عملية التنمية.
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حوايل 28.5 الف فدان هتدر سنواي يف البناء وانشــاء العشوائيات، 3.5 ألف فدان منفعة عامة، 4 
انتاجية األراضي اجلديدة  سنوات) مع ضعف   10 ألف فدان كل   330 تبوير (حوايل  االف فدان 
وتقلص املوارد املائية الالزمة للزراعة لذلك فمن املفرتض ان يتم  استصالح واستزراع أراضي جديدة 

(حوايل نصف مليون فدان كل 5 سنوات).
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11 % نتيجة الزايدة السكانية  وهو ما يعكس احلاجة 
الشرب  مياه  من  األفراد  حاجة  لسد  بدائل  اجياد  إىل 
أبنشاء حمطات تنقية جديدة وهو ما ميثل عبء إضايف 

على ميزانية الدولة.
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- استيعاب الزايدة املتوقعة للمدارس احلكومية للتعليم ما قبل اجلامعي يتطلب بناء حوايل 3100 فصل 
سنوايً (سعة الفصل 35 طالب) ىف حالة الزايدة املنضبطة او 5400 فصل سنواي ىف حال الزايدة الغري 
خمططة حىت عام 2030، ىف حني ان القدرة االستيعابية احلالية (ما عدا االزهر حوايل 72 ألف فصل 

ومعهد) تقدر بـ 19280089 تلميذ/ة ىف 467334 فصل ىف 50753 مدرسة. 

- ىف ضوء الزايدة السكانية املتوقعة سيتم ضخ مليارات اجلنيهات لتفعيل نظام التأمني الصحى الشامل 
وبناء العديد من املستشفيات واملراكز الطبية (حوايل 8000 سرير حبلول 2030).

- يرتفع عدد املمرضني واملمرضات املتوقع من 214 ألف ممرض عام 2017 إىل 345 ألف ممرض عام 
2050 يف حالة ضبط معدل االجناب 2.4 طفل / سيدة، مقابل 429 ألف يف حالة عدم ضبط النمو 
السكاين 3.5 طفل / سيدة، ولذلك يتطلب األمر زايدة أعداد املمرضني واملمرضات لتتناسب مع أعداد 

املرضى.
 

يف كافة  توفريهم  املطلوب  األطباء  عدد  يرتفع  أن  املتوقع  من  سيدة   / طفل   2.4 لسيناريو  طبقاً   -
القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب يف عام 2017 إىل 207 ألف طبيب يف عام 2050، بينما 
يرتفع اىل 257 ألف يف حالة عدم ضبط النمو السكاين 3.5 طفل / سيدة، نتيجة للزايدة املتوقعة يف 

عدد السكان ولضمان استمرار اخلدمات الصحية.
- نتيجة للزايدة املتوقعة يف عدد السكان سرتتفع عدد أسرة املستشفيات املطلوب توفريها من 132 

ألف سرير عام 2017 إىل 265 ألف سرير عام 2050 يف حالة عدم ضبط الزايدة السكانية.
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والصحة  والتعليم  األمية  حمو  البشرية يف  للتنمية  فعالة  برامج  وتبين  السكانية  االهتمام ابخلصائص   -
ملردودها املباشر علي السكان.

التحدايت  يتناسب مع حجم  مبا  السابقة  والنتائج  للمعطيات  السكانية وفقا  - ضرورة متويل اخلطط 
املطلوبة.

الصحراء  للمناطق اجلديدة، وغزو  السكان  السكاين من خالل خطط جذب  التوزيع  تفعيل فكرة   -
وإعادة النظر يف خريطة توزيع السكان، فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها احلايل ذلك 

أن املصريني يعيشون على حواىل  6.8% من مساحة مصر.
- زايدة اإلنتاج والبحث عن موارد جديدة. واالهتمام بتوفري فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء 

مشروعات صغرية خاصة يف املناطق العشوائية ذات الزايدة السكانية .
اإلجنايب  والتخطيط  الصغرية  األسرة  مفاهيم  لرتسيخ  الشباب  فئة  علي  الرتكيز  مبكان  األمهية  من   -
واملساواة بني اجلنسني حيث اهنم ميثلون أابء وأمهات املستقبل وهم الطريق ايل حتقيق اهلدف القومي 

املتمثل يف طفلني لكل أسرة . 
- جيب وضع اسرتاتيجية إعالمية متكاملة تستهدف إقناع األسر املصرية بثقافة األسرة الصغرية، والربط 
وعمالة  للمرأة  االقتصادية  واملسامهة  األمية  مثل  هبا  املتصلة  األخرى  والقضااي  السكانية  القضية  بني 

االطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية مبشكالهتا.
- عودة القطاع اخلاص للمسامهة يف حل املشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثال يف قطاع رجال 

األعمال والشركات الكربى للمسامهة يف تنمية وتطوير املناطق العشوائية والقرى االكثر فقرًا.
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