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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

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



٣

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

السكانية وتفادى آاثرها السلبية على الفرد واجملتمع.

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، 
إىل جنب مع إدراك املواطن  يعتمد ذلك إىل حد بعيد على معدل النمو السكاين وخصائص السكان جنباً 
حبسب  مصر  سكان  عدد  بلغ  فقد  النمو،  ذلك  وتداعيات  السكاين  النمو  مبشكلة  ووعيه  املصري 
تقديرات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف 1 / 1 / 2020 حواىل 99.8 مليون نسمة مقارنًة حبوايل 

جتارب بعض الدول لضبط النمو السكاين
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النمو السكاين (%): مصر من 1988 إىل 2019 شكل (1)

تنويهات من رئيس اجلمهورية عن خطورة الزايدة
السكانية

اخلطة االسرتاتيجية 2007 - 2012
إضافة أقراص الطوارئ

ثورة 30 يونية
أزمة يف أتمني الوسائل
بوحدات تقدمي اخلدمة

من 1995 إىل 2000
وزارة الدولة للسكان

تفعيل توصيات مؤمتر القاهرة الدويل للسكان
التمويل (املعونة األمريكية - صندوق األمم املتحدة للسكان

إضافة عيادات املراكز الطبية املتخصصة ودخول مراكز
تنظيم األسرة احلديثة

محالت اعالمية ابلتلفزيون املصري
تعيني الرائدات الريفيات واإلعالم املباشر القرى واألحياء

بداية انسحاب املعونة
األمريكية وتراجع دور املراكز

املتخصصة
واحلمالت اإلعالمية

انسحاب
املعونة كلياً من
متويل برانمج
تنظيم األسرة

وسيط = 2.05

نقل تبعية اجمللس القومي للسكان
تراجع دور التليفزيون وسيطرة

الفضائيات

متويل احلكومة لتنظيم األسرة
تراجع دور عيادات اجلمعيات

اهللية
إضافة احلقن الشهرية 

مؤمتر القاهرة 2008
للسكان والتنمية

وزارة الدولة للسكان
حترير سعر صرف اجلنيه

اإلسرتاتيجية القومية للسكان

إهتمام رئيس اجلمهورية ابلقضية
السكانية وتداعياهتا

نقص كبسوالت األمبالنون
2018 دعم جزئي للوسائل

من البنك الدويل

ثورة يناير 2011
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72 مليون نسمة يف نوفمرب عام 2006، و قد ارتفع عدد السكان يف مصر حواىل 50 مليون نسمة خالل الفرتة 
من عام 1986 إىل عام  2019، كما قدر معدل منو السكان خالل الفرتة 2015 – 2020 بنحو 2.03 % 
سنوايً، بعد أن كان يقدر ب 1.86 % سنوايً خالل الفرتة 2000 – 2005 ، كما قدرت الكثافة السكانية عام 

2020 بنحو 102.8 نسمة/ كيلو مرت مربع مقارنة بنحو 69.1 نسمة/ كيلومرت مربع عام 2000. 

وتستحوذ املشكلة السكانية على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس اجلمهورية 
الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، هبدف حتقيق تنمية متناسقة 
بني السكان من جهة، وبني املوارد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتاحة من جهة أخرى، وضرورة تبىن سياسة 
شاملة للتحكم يف حجم السكان واالرتقاء خبصائصهم والرتويج لفكرة تبىن مفهوم األسرة الصغرية، والرتكيز 
على توفري فرص أكرب للسيدات للحصول على التعليم والعمل وحتسني صحتهم ورفع مكانتهم للمسامهة يف 
تقدم اجملتمع وحتقيق الرخاء االقتصادي، وقد حققت العديد من الدول جناحا ملموسا يف ضبط النمو السكاين 
ومنها (تركيا – ايران – إندونيسيا – تونس ) استنادا اىل بياانت تلك الدول واليت يوضحها اجلدول والشكل 

التايل:-

شكل (2)
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فقد تزايد عدد سكان مصر حبوايل 59 مليون نسمة يف الفرتة من عام 1980 اىل عام 2020 يف حني كانت 
الزايدة يف تلك الفرتة يف دولة تركيا حبوايل 40 مليون نسمة بفارق حوايل 19 مليون نسمة، على الرغم من ان 
تعداد كال من الدولتني كان متقاراب اىل حد كبري فقد كان تعداد سكان مصر يف عام 1980 حوايل 43.309 
مليون نسمة يف حني كان تعداد تركيا حوايل 44 مليون نسمة، لذلك كان البد من استعراض جتارب تلك 
اعتمادا على  املصرية، وذلك  التجربة  اىل  إضافة  السكانية  املشكلة  الدول واليت حققت جناحات يف حل 

العوامل االتية: -
1. وجود تشريعات وقوانني لضبط النمو السكاين.

2. الدعم السياسي للقضية السكانية.
3. توافر خدمات تنظيم االسرة.

4. وجود سياسات وخطط حمددة.
5. دور رجال الدين.

6. وجود نظام مؤسسي.
7. وجود حوافز إجيابية / سلبية.

3



-صدور القانون رقم 2827 املؤرخ 24 مايو 1983 والذى يهدف إىل تنظيم مبادئ التخطيط السكاين، إجراءات إهناء 
احلمل والتعقيم، احلاالت اليت تسمح ابلتدخل الطارئ، واملوافقة على حيازة وإنتاج عقاقري ووسائل منع احلمل.

- ينص القانون على أنه "ميكن لألفراد أن يكون لديهم أكرب عدد من األطفال كما يريدون، وسيكون األفراد أحراراً يف 
استخدام ممارسات حتديد النسل للسيطرة على حجم أسرهم"

-املؤسسة الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله فيما يتعلق ابلتخطيط السكاين، وزارة الصحة والتضامن 
االجتماعي، وتتعاون يف هذا الصــــدد مع اجلامعــــات واإلذاعــــة والتلفزيــــون، التنظيــم، منظمات الضمان االجتماعي، 
الغرض،  التطوعية. وهلذا  واملنظمات  الدولة  املؤهلة كمؤسسات  املهنية  املنظمات  الدولة،  منظمات ومؤسسات  مجيع 
ُيصرح لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية بذلك إنشاء منظمة خاصة للحصول على أو إنتاج أو الرتتيب إلنتاج األدوية 
ووسائل منع احلمل، واختاذ التدابري الالزمة للتوزيع اجملاين هلذه األدوية أو الوسائل إما من خالل منظمتها، أو من خالل 

وكاالت أخرى، وكذلك من أجل بيعها أبقل من سعر التكلفة لألشخاص احملتاجني إليها.
- إنتاج وسائل منع احلمل واستريادها إىل البالد، خيضع اىل تفويض من وزارة الصحة والتضامن االجتماعي. 

استالم  االجتماعي عند  والتضامن  الصحة  قبل وزارة  احلمل من  منع  أدوية ووسائل  املوافقة على مواصفات  - متنح 
التعليقات املكتوبة من قبل اللجنة اليت تشمل، ابإلضافة إىل األعضاء اآلخرين، أعضاء من كليات الطب. 
- اجياز "التعقيم" تتم إلزالة قدرة الرجل أو املرأة على االجناب دون التدخل يف تلبية احتياجاهتم اجلنسية.

- ميكن إخالء الرحم حىت هناية األسبوع العاشر من احلمل بشرط عدم وجود موانع طبية.

اوال: القوانني والتشريعات 

تركيـــــــــا

صدور قانون السكان وتنظيم االسرة يف مجهورية االسالمية إيران اإلسالمية يف 23 مايو 1993 ويتخلص يف االيت:
- يتمتع األطفال – حىت الطفل الثالث – ابالمتيازات اليت يقررها هذا القانون فيما يتعلق بعدد األطفال ، بينما ال يتمتع 

هبا األطفال من ذوى الرتتيب الرابع فما فوق واملولودون بعد سنة من تنفيذ هذا القانون (ال يسرى ذلك أبثر رجعى).
- أجازات االمومة املمنوحة للنساء العامالت وفقاً لقانون العمل رقم 19 لسنة 1990 عن االطفال من الرتتيب الرابع 
فما فوق املولودين بعد سنة من صدور قانون السكان يتم دراستها بشكل منفصل و يتم حماسبة املؤمن عليهم عنها وفقاً 

ألسعار مؤسسة الضمان االجتماعي يف ذلك الوقت 
- تتوىل الوزارات املعنية تنفيذ املهام املوكلة إليها: 

    تقوم وزارة التعليم بدمج املواد التعليمية اخلاصة ابلسكان والرعاية الصحية لالم والطفل بشكل فعال يف املناهج 
الدراسية.

     تقوم وزارات الثقافة والعليم العايل ،والصحة والتعليم الطيب بتضمني موضوعات السكان وتنظيم االسرة يف مجيع املناهج 
التعليمية اخلاصة بكل منها.

إيـــــــران

٦
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- قانون متكني املرأة 1956
- حظر زواج االطفال والتعددية. 

- اجياز تعقيم االانث واالجهاض بعد الطفل اخلامس (1973 اىل االن).
- ايقاف الضمان االجتماعي للطفل اخلامس. 

تقدمي كل خدمات تنظيم االسرة جماان بكل منافذ تقدمي اخلدمة خصوصا املستشفيات والوصول للمرأة يف الريف عن 
طريق الوحدات املتحركة، 1964.

تونـــــس

وضعت إندونيسيا قانون عام 1992 خاص ابلتنمية السكانية اهتم بصورة أساسية على الربط بني مفهوم االسرة 
السعيدة والعدد القليل من األبناء يف االسرة واكد على العالقة الالزمة للتوازن بني السكان والبيئة والعالقة بني 

قدرات البشر والتنمية الصحية والتعليمية.
-ونص القانون على ان أي انتهاك له سوف يتم جترميه مبا يتمشى مع القواعد والقوانني السائدة يف اجملتمع.

أعتمد برانمج تنظيم االسرة يف إندونيسيا على ما يلي: - 
- زايدة املعرفة خبدمات تنظيم االسرة وفوائدها. 
- إاتحة الوسائل ذات اجلودة والكفاءة العالية. 

- إقناع مجيع فئات وشرائح اجملتمع بفكرة االسرة الصغرية السعيدة. 
- عدم تشجيع االجناب للسيدات يف مرحلة السن أقل من عشرين سنة أو أكثر من ثالثني سنة ملن لديها ثالث 

أطفال فأكثر.
- رفع احلد األدىن لسن الزواج.

إندونيسيا

- اليوجد

مصــــــــــــــــــر

     تقوم وزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمي بتهيئة املناخ للمشاركة الفعالة من رجال اإلعالم والفنون ذوى العالقة وذلك 
هبدف زايدة وعى املواطنني بربامج السكان وتنظيم االسرة.

     تكون إذاعة مجهورية إيران االسالمية مسئولة عن إنتاج وإذاعة الربامج املباشرة وغري املباشرة لزايدة الوعى القومي 
ابلسكان والرعاية الصحية لالم والطفل.

االابء  مجيع  لتشمل  التقاعد  وإعاانت  االجتماعي  الضمان  منطلق  من  وعملها  املرأة  بتعليم  أيضا  القانون  اهتم   -
واألمهات، لكى ال يكون الدافع على االجناب استخدام األبناء لتأمني ودعم الوالدين عند تقدم السن.
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وجود إطار مؤسسي جيمع خمتلف الوزرات واملنظمات الوطنية لرسم التوجهات والسياسة العامة للسكان.

تونـــــس

- وجود دعم سياسي من خالل اصدار قانون السكان عام 1992.
-ااتحة خدمات تنظيم االسرة وتوفري الوسائل ذات الكفاءة العالية وتبىن برامج لرفع الوعي وتغيري االجتاهات.

هناك دعم سياسي واهتمام من احلكومة يف الفرتة األخرية ابملشكلة السكانية ولكن بدون صالحيات كاملة للمؤسسة 
القائمة على ادارة الربانمج السكاين للقيام مبهام التخطيط والتنسيق واملتابعة والتقييم للربانمج. 

إندونيسيا

مصـــــــــــــــر

- كانت احلكومة اإليرانية خالل حكم الرئيس خامتي تتوىل نسبة 80 % من تكاليف برانمج تنظيم األسرة.
- مت تشييد شبكة صحية واسعة تتكون من عيادات متنقلة و15 ألف بيت رعاية صحية متنح خدمات تنظيم األسرة 

واخلدمات الصحية األخرى لـ 80 % من سكان الريف يف إيران.
- ومحلت احلكومة على عاتقها مسؤولية توفري الواقيات الذكرية، وحبوب منع احلمل، وتكاليف عمليات التعقيم للرجال 

والنساء.

اثنيًا: الدعم السياسي للقضية السكانية 

التخطيط  قانون  اصدار  االقتصادية ومن مث مت  التنمية  اعاقة  السكان ودورها يف  تبنت قضااي  السابقة  احلكومات   -
السكاين عام 1983.

- احلكومة احلالية حتث على زايدة اإلجناب على أن يكون احلد األدىن لكل أسرة ثالثة أطفال – بينما كانت احلكومات 
السابقة حثت ودعمت خفض معدالت اإلجناب.

تركيـــــــــا

إيـــــــران



٩

وفقا ملا يظهره شكل (4) من معدالت النمو السكاين للدول اخلمس فقد اخنفض معدالت النمو السكاين يف 
الدول (تركيا، ايران، تونس، وإندونيسيا)  يف الفرتة من 1980 اىل 2020 مبا فيهم مصر اال ان هناك طفرة حدثت 
يف الفرتة من 2010 إىل 2015 فقد ارتفع معدل النمو السكاين من 1.83 عام 2005 اىل 2.21 عام 2015، 
ولكنها عادت يف االخنفاض اىل 2.03 عام 2020، وقد اخنفض معدل النمو اخنفاضا كبريا يف دولة ايران (من 
4.06 عام 1985 اىل 1.36 عام 2020)، وكذلك تونس ( من 2.79 عام 1985 اىل 1.1 عام 2020) وفقا ملا 

اختذته كالل الدولتني من سياسات وتشريعات ودعم سياسي لضبط النمو السكاين.
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١٠

شكل 5 و6 يوضحان تطور معدالت االجناب الكلى واملدة الزمنية للوصول اىل املعدل اىل نصف معدالت سنة 
1970 ىف الدول اخلمس.

- إنشاء منظمة خاصة للحصول على أو إنتاج أو الرتتيب إلنتاج األدوية ووسائل منع احلمل، واختاذ التدابري 
لألشخاص  التكلفة  سعر  من  أبقل  بيعها  أجل  من  وكذلك  الوسائل،  أو  األدوية  هلذه  اجملاين  للتوزيع  الالزمة 

احملتاجني إليها.
-إنتاج وسائل منع احلمل يف تركيا حملياً. 

-قيام التمريض برتكيب اللوالب وصرف الوسائل اهلرمونية.
-اابحة االجهاض كوسيلة للتخلص من احلمل الغري مرغوب فيه واجراء عمليات التعقيم الطوعي.

- توفري وسائل تنظيم االسرة جماان وإزالة العوائق االقتصادية واالجتماعية امام موردي هذه الوسائل مع العمل 
على توفري الدعم املايل.

- أهم مصنع إلنتاج الواقي الذكرى يف الشرق األوسط موجود إبيران.
- التعقيم الطوعي للرجال كوسيلة لتنظيم االسرة.

اثلثاً: توافر خدمات تنظيم االسرة 

تركيـــــــــا

إيـــــــران

6



١١

- دمج خدمات تنظيم االسرة ضمن اخلدمات الصحية األساسية واحلصول على النصائح واخلدمات من خالل املراكز 
الصحية التابعة لوزارة الصحة والديوان.

- اابحة االجهاض والتعقيم الطوعي للنساء.

تونـــــس

- ااتحة الوسائل ذات الكفاءة العالية.
- زايدة املعرفة خبدمات تنظيم االسرة وفوائدها.

إندونيسيا

- توافر خدمات تنظيم االسرة بوحداهتا املنتشرة بكافة مناطق اجلمهورية وإاتحة الوسائل جماان او أبسعار رمزية
- الطبيب الزائر لسد العجز يف مقدمي اخلدمة (ىف بعض احملافظات).

- ادخال بعض الوسائل احلديثة وتنوع كافترياي الوسائل.
- الوصول لالماكن النائية عن طريق احلمالت والعيادات املتنقلة.

-  تقدمي خدمات تنظيم االسرة ما بعد الوالدة وخالل الـ 1000 يوم من خالل مراكز الرعاية الصحية االولية.

مصـــــــــــــــر
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من الواضح ان هناك تطور كبري يف توافر خدمات تنظيم االسرة يف الدول اخلمس يف الفرتة 1980 اىل االن ويتضح 
ذلك وفقا ملعدالت االستخدام اخلاصة بتنظيم االسرة ومعدالت اإلجناب الكلي واليت يظهرها شكل (7 ، 8) فعلى 
سبيل املثال فقد ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم االسرة يف دولة تركيا من 22.4 % عام 1984 اىل 57 % عام 
2014 االمر الذى بدوره أدى اىل اخنفاض معدالت االجناب الكلى من 3.9 طفل لكل سيده عام 1984 اىل 2.1 

طفل لكل سيدة عام 2018، وىف تونس ارتفع معدل االستخدام لوسائل تنظيم االسرة من 34.2 % عام 1984 
اىل حواىل 60 % عام 2014 واخنفض معدل االجناب الكلى من 4.6 طفل لكل سيدة عام 1984 اىل 2.2 عام 
2018، وىف مصر أيضا ارتفع معدل االستخدام 28.7 % عام 1984 اىل حواىل 57 % عام 2014، واخنفض 

معدل االجناب الكلى من 5.4 طفل لكل سيدة عام 1984 اىل 3.1 طفل لكل سيدة عام 2008 اال انه يف الفرتة 
من 2008 ايل االن ارتفع مره أخرى حىت وصل اىل 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، وعلى العموم فقد حدثت 
طفرة كبرية يف توافر خدمات تنظيم االسرة يف مجيع الدول، وىف مصر أيضا اال ان هناك سياسات خاصة بتنظيم 
االسرة يف دول مثل تركيا وإيران وتونس قد اثرت بشكل فعال يف زايدة معدالت استخدام الوسائل وابلتايل حدث 
اخنفاض واضح يف معدالت االجناب الكلية للسيدات يف هذه الدول، االمر الذي يدعو اىل االستفادة من تلك 

التجارب يف مصر حىت نصل اىل معدالت إجناب تتناسب مع معدالت التنمية يف مصر.  

١٢
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وال شك ان هناك تطور كبري حدث يف القطاع الصحي يف مصر وهذا ما يؤكده التغري يف معدالت الوفيات   
اخلام واليت اخنفضت من 11.3 لكل 1000 نسمة عام 1985 اىل 5.8 لكل 1000 نسمة عام 2020، كما ان 
معدالت وفيات االطفال الرضع قد اخنفضت من 107 لكل 1000 مولود حي عام 1985 اىل 16 لكل 1000 
مولود حي عام 2020 وكذلك يف معدالت االطفال دون اخلامسة حيث كانت 149 لكل 1000 مولود حي عام 
1985 واخنفضت اىل 20 لكل 1000 مولود حي عام 2020 مما يدل على تطور النظام الصحي يف مصر بصورة 

ملحوظة.

١٣
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١٤

رابعاً: وجود سياسات وخطط حمددة 

وجود برانمج قومي لتنظيم االسرة ومشاركة كافة الوزرات املعنية كما هو وارد ابلقانون

إيـــــــران

وجود إطار مؤسسي جيمع خمتلف الوزرات واملنظمات الوطنية لرسم التوجهات والسياسة العامة للسكان ويهدف اىل 
خفض النمو السكاين ومحاية صحة االم.

وجود برانمج قومي لتنظيم االسرة يهدف اىل ااتحة خدمات ووسائل تنظيم االسرة جبودة وكفاءة، -اقناع مجيع فئات 
وشرائح اجملتمع بفكرة االسرة الصغرية.

- وجود برانمج تنظيم االسرة يف 1985 ومل يكن هناك اسرتاتيجية قومية للسكان.
- خطة سكانية 2007 اىل 2012 ومل يتم تنفيذها.

- وجود اخلطة االسرتاتيجية القومية للسكان 2030-2015.
- اخلطة اخلمسية 2015-2020. (غري ممولة)

- خطط حملية سنوية جلميع حمافظات اجلمهورية (غري ممولة)

- املرحلة االوىل:
الثانية،  العاملية  احلرب  عاقبت  اليت  البشرية  للخسائر  نظرا  اإلجناب  معدالت  زايدة  على  سياستها  يف  تركيا  اعتمدت 

ابإلضافة إىل عامل هجرة الشباب خاصة إىل أملانيا.
- املرحلة الثانية:

بداية من عام 1965 بدأت تركيا يف تنفيذ سياسة جديدة خلفض معدالت الزايدة السكانية وذلك من خالل خطط مخسية 
للتنمية اعتمدت يف األساس على النهوض مبحوري الصحة والتعليم.

تركيـــــــــا

تونـــــس

إندونيسيا

مصــــــــــــــــــر



١٥

خامساً: دور رجال الدين

إيـــــــران

وجود دعم كامل من رجال الدين لتبىن قضية تنظيم االسرة.
(توافق كل رجال الدين على اخراج ميثاق عالقة االداين واالسرة الصغرية)

-وجود دعم كامل من رجال الدين حنو تبىن مفهوم تنظيم االسرة وحث اجملتمع على ذلك من خالل وزارة األوقاف 
واالزهر الشريف والكنيسة.

من املهم اإلشارة إىل أن الدين كان مفيدا أيضا يف دعم حتديد النسل. وحقيقة أن اإلسالم ال حيظر احلد من حجم أسر 
األزواج، وأنه يوفر حىت "أساًسا أيديولوجًيا للحد من األطفال يف تركيا اإلسالمية عرب التاريخ" وكان هذا مصدر ارتياح 

لصانعي السياسات ألن إقناع الناس ابلعمل ضد الدين كان سيكون صعًبا

انضم القادة الدينيون يف إيران إىل محلة احلث على تكوين أسر صغرية العدد، وكانوا يشريون إىل هذا النوع من العائالت 
على أنه واجب اجتماعي يتواله رب كل أسرة يف مجيع اخلطب اليت يلقوهنا يف أايم اجلمعة، كما قاموا حىت إبصدار الفتاوي 
اليت تشجع استعمال مجيع وسائل حتديد النسل، واليت تضمنت التعقيم الدائم لكل من الذكور واإلانث —الذي تعترب 

إيران الدولة املسلمة الوحيدة واألوىل اليت شرعته آنذاك.

وجود دعم كامل من رجال الدين حنو تبىن مفهوم تنظيم االسرة وحث اجملتمع على ذلك.

تركيـــــــــا

تونـــــس

إندونيسيا

مصــــــــــــــــــر



١٦

سادساً: وجود نظام مؤسسي 

- انشاء الديوان الوطين للعائلة والسكان عام 1973.

- انشاء وزارة شئون املرأة من مهامها متابعة برانمج تنظيم االسرة.

- وجود جملس قومي للسكان 1985.
- قطاع للسكان وتنظيم االسرة بوزارة الصحة.

تتكاتف كل مؤسسات الدولة لتطبيق سياسات الدولة اخلاصة بقانون التخطيط السكاين ولكن العاتق األكرب يقع على 
كل من وزارة الصحة ووزارة التضامن االجتماعي.

تركيـــــــــا

تونـــــس

إندونيسيا

مصــــــــــــــــــر



١٧

سابعاً: احلوافز اإلجيابية والسلبية 

إيـــــــران

ال توجد

حوافز إجيابية:
تتمثل يف منظومة اإلعفاء الضريىب ملن له طفلني أو أقل.

ال توجد

حوافز إجيابية 
اعتمدت تركيا يف املرحلة األوىل (بعد احلرب العاملية االوىل) على توفري حوافز إجيابية مالية لألسر لكي يكون هلا ستة 
أطفال على األقل. ومن األمثلة على احلوافز املالية املقدمة اخنفاض الضرائب على الدخل لآلابء الذين هلم أطفال كثريون 

وبدل رعاية األطفال ملوظفي الدولة.
وابلرغم من مطالبة احلكومات السابقة خبفض معدالت اإلجناب اآلن، إال أن احلكومة احلالية توفر حوافز إجيابية للتشجيع 

على اإلجناب.

حوافز إجيابية:
اعاانت التقاعد لتشمل اإلابء واالمهات لكيال يكون الدافع على االجناب استخدام األبناء لتامني ودعم الوالدين عند 

تقدم السن.
حوافز سلبية: -

-تقليص مدة عطلة األمومة واملزااي اليت ترافقها بعد إجناب الطفل الثالث
- يتمتع األطفال حىت الطفل الثالث ابالمتيازات اليت يقررها القانون فيما يتعلق بعدد األطفال بينما ال يتمتع هبا األطفال 

من ذوي الرتتيب الرابع.

تركيـــــــــا

تونـــــس

إندونيسيا

مصــــــــــــــــــر



١٨

اثمناً: مؤشرات النجاح 

إيـــــــران

- اخنفاض معدل النمو السكاين من %2.2 عام 1980 إىل 1.4 عام 2020.
- اخنفاض معدل املواليد من 32.8 يف األلف عام 1980 إىل 16.2 يف األلف عام 2020.

- اخنفاض معدل الوفيات اخلام من 10.3 يف األلف عام 1980 إىل 5.3 عام 2020.

-اخنفاض مستوايت االجناب يف املناطق الريفية من 8.1 مولود لكل سيدة عام 1976 اىل 2.4 عام 2000.
- اخنفاض مستوايت اإلجناب يف املناطق احلضرية من 4.5 مولود لكل سيدة عام 1976 اىل 1.8 عام 2000.

-ارتفاع نسب استخدام تنظيم االسرة من 27 % عام 1976 اىل 74 % عام 1996.
-ارتفع متوسط سن الزواج من 19.7 اىل عام 1976 اىل 22.4 عام 1996.

- ارتفاع نسب استخدام تنظيم االسرة من 59 % عام 1994 اىل 63 % عام 2008.
- اخنفاض معدل اخلصوبة اىل طفلني لكل سيدة عام 2002.

- تقلص نسب االمية اىل 23.3 % عام 2008.
- ارتفاع الوالدة حتت اشراف طيب من 80 % عام 1994 اىل 90 % عام 2002.

- اخنفاض مستوايت االجناب 5.5 مولود لكل سيدة يف التسعينات اىل 2.6 عام 2008.
- اخنفاض حاد يف وفيات األطفال الرضع من 126 يف االلف منتصف التسعينات اىل 48 يف االلف عام 2000.

- وصل معدل استخدام وسائل تنظيم االسرة 61 % عام 2008
- تراجع معدالت منو السكان من 1.8 % عام 1990 اىل 1.5 % عام 2008.

تركيـــــــــا

تونـــــس

إندونيسيا



١٩

مؤشرات جناح يف الفرتة من 1985 - 2002:-
-اخنفاض معدل املواليد من (39.8) يف األلف عام 1985 إىل (26.5) يف االلف عام 2002

- اخنفض معدل اإلجناب الكلى من (4.9) طفل/سيدة عام 1984 إىل (3.2) طفل/سيدة عام 2003.
مؤشرات اخفاق يف الفرتة من 2011-2002:-

- ارتفاع معدل املواليد من (25.5) يف االلف عام 2005 إىل (30.3) يف األلف عام 2011
مؤشرات متباينة يف الفرتة من 2017-2011:-

-ارتفعت معدالت املواليد من (30.3) يف األلف عام 2011 إىل (31.9) يف األلف عام 2012 مث اخنفضت إىل (31) 
يف األلف عام 2013 مث عاودت االرتفاع مرة أخرى إىل (31.3) يف األلف عام 2014 مث عادت إىل االخنفاض مرة أخرى 

حىت وصلت إىل (26.8) يف األلف عام 2017.

مصــــــــــــــــــر
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٢٠

من الواضح ان مؤشرات النجاح مل تكن تقتصر قط على املؤشرات اخلاصة خبفض النمو السكاين وزايدة معدالت   
استخدام وسائل تنظيم االسرة، إضافة اىل اخنفاض يف معدالت االجناب الكلي هبذه الدول وامنا امتدت لتشمل حتسن 
يف املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والتنموية على مستوى تلك الدول، ويتضح ذلك جليا يف اخنفاض معدالت االعالة 
الكلية (جدول 3) ، فقد اخنفضت معدالت االعالة الكلية يف ايران من 87 % عام 980 اىل 45.6 % عام 2020 وىف 
تركيا من 79.7 % عام 1980 اىل 49.2 % عام 2020، وىف تونس من 84 % عام 1980 اىل 49.6 % عام 2020، 
وىف مصر اخنفضت أيضا معدالت االعالة الكلية ولكن ليس بنسب ومعدالت االخنفاض يف هذه الدول فقد اخنفضت  

من 82.7 % عام 1980 اىل 64.6 % عام 2020.

اتسعاً: عوامل جناح الربامج السكانية يف هذه الدول 

إيـــــــران

- املسامهة اإلجيابية لرجال الدين.
- حمو االمية وتوسيع نطاق التعليم ال سيما للمرأة.

- توفري وسائل تنظيم االسرة جماان وإزالة العوائق االقتصادية واالجتماعية امام موردي هذه الوسائل مع العمل على توفري 
الدعم املايل.

- وجود مسئولية مشرتكة بني األزواج والزوجات.
- جناح الربانمج اإلعالمي يف إزالة العقبات الثقافية واالقتصادية لتنظيم االسرة والتأكيد يف احلمالت اإلعالمية على 

تنظيم االسرة يتفق مع املبادئ اإلسالمية وال يهدد القيم العائلية.
- االستثمارات يف البنية التحتية.

- توسيع دائرة استخدام وسيلة اإلجهاض طاملا كانت مبوافقة الزوجني.
- استخدام وسيلة التعقيم للرجال أو النساء كأحد وسائل تنظيم األسرة.

- أتييد رأى الدين يف حق كل أسرة يف حتديد العدد األمثل هلا.

- وجود سياسات واضحة مرتبطة خبطط مخسية خاصة ابلبعد التنموي.
- توفري الدعم الالزم سواء ماداي أو فنيا لتطبيق هذه السياسات.

- االهتمام ابلرتكيز على اجلوانب الصحية والتعليمية كمحورين أساسني يف عملية التنمية.
- توفري وسائل تنظيم األسرة احلديثة جلميع فئات اجملتمع أبسعار رمزية وقد تصل إىل اجملان يف بعض املناطق الريفية.

تركيـــــــــا
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- وجود نظام مؤسسي.
- التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة.

- دعم كامل من رجال الدين وتبنيهم قضية تنظيم االسرة.
- اعداد املقبلني على الزواج وإعطاء برامج لإلقناع مبزااي االسرة الصغرية.

- مشاركة القطاع اخلاص والالمركزية يف تقدمي اخلدمات.
- توفري وإاتحة الوسائل احلديثة وااتحتها يف كل املناطق بنفس الكفاءة واجلودة.

- االهتمام مبحو االمية والتعليم بصفة عامة.

- االهتمام ابلبحوث والدراسات كبعد من ابعاد رسم السياسة السكانية.
- مشولية التجربة والرتكيز على البعد التنموي ودمج خدمات تنظيم االسرة ضمن اخلدمات الصحية األساسية.

- العمل على التثقيف السكاين للشباب يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية.
- رفع سن الزواج وخفض معدالت وفيات األطفال.

- تفعيل دور املنظمات احلكومية والغري حكومية يف إطار منظومة متكاملة ملواجهة املشكلة السكانية.
- تبىن القضااي السكانية ضمن مؤشرات التنمية البشرية (الصحة -التعليم-الدخل-اخلدمات).

تونـــــس

إندونيسيا
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ولقد كانت من اهم عوامل النجاح يف هذه الدول هي االهتمام ابملرأة ومتكينها وارتفاع نسب مشاركتها يف قوة   
العمل، ففي إيران ارتفعت مشاركة النساء يف قوة العمل من 10.4 عام 1990 اىل 21.1 عام 2005 ولكنها اخنفضت 
يف عام 2019 اىل 19.5 وىف تركيا ارتفعت مشاركة النساء يف قوة العمل من 30.7 عام 1990 اىل 33 % عام 2019 
وىف اندونيسيا اخنفضت نسب البطالة بني االانث من 10 % عام 2005 اىل 4.5 % عام 2019، وىف إيران اخنفضت 

من 24.5 % عام 1991 اىل 18.6 % عام 2019.

11

12
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وكان لالهتمام ابلتعليم وخصوصا تعليم االانث عظيم األثر وعامل من اهم عوامل النجاح يف جتربة هذه الدول وفقا ملا 
توضحه االشكال اآلتية من سنوات الدراسة لإلانث والذكور، ونسب االانث يف التعليم الثانوي إضافة اىل مجلة السكان 

الذين لديهم تعليم اثنوي.



٢٤

كما أن االهتمام ابرتفاع نسب من يعرفون القراءة والكتابة من إمجايل البالغني وخصوصا بني االانث له ابلغ األثر يف جناح 
جتارب هذه الدول يف ضبط النمو السكاين.
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أهم مالمح الربانمج السكاين يف مصر

أحياان أخرى، وميكن  اإلخفاقات  أحياان وبعض  الصواب  بعدة مراحل جانبها  السكاين يف مصر  الربانمج  مر   
تلخيص اهم مالمح الربانمج السكاين يف مصر اىل اآليت:

عوامل النجاح يف الفرتة من 1985 - 2002
• وجود جملس قومي للسكان برائسة دولة رئيس الوزراء يتمتع بكافة الصالحيات يف التنسيق واملتابعة والتقومي ووضع 

اخلطط والسياسات السكانية العامة للدولة.
• وجود العديد من املنح األجنبية اليت سامهت بشكل كبري يف حتسن وتطوير الربانمج القومي للسكان.

عوامل االخفاق يف الفرتة من 2002 - 2011
• ضعف الدعم السياسي.

• تشكيل وزارة للسكان وتنظيم االسرة 2009 والغائها 2011.
• عدم دورية انعقاد اجمللس القومي للسكان.

• عدم اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للسكان 2017-2012.
عوامل التذبذب يف الفرتة من 2011 - 2017

• عدم متويل اخلطة االسرتاتيجية للسكان.
• ازدواجية وتعدد االنشطة وتشتتها بني اجلهات والوزارات دون وجود إطار عام للمتابعة والتقومي.

• اليوجد ما يلزم الــوزارات أو اجلهــــات اليت شاركــــت يف وضع االسرتاتيجية القومية للسكان بتنفيذ بنود االسرتاتيجية 
أو حىت ارسال تقارير إجنازاهتا فيما خيص املكون السكاين بشكل دوري للمجلس القومي للسكان، ويرجع ذلك أيضا 
لعدم وجود صالحيات للمجلس القومي للسكان ملتابعة وتقييم هذه التقارير كما كان متبعا من قبل خالل السنوات 

السابقة.
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عاشرًا: الدروس املستفادة من جتارب هذه الدول يف ضبط النمو السكاين وأهم التوصيات 

إن التجارب السابقة واليت مت سردها بينها قواسم مشرتكة أدت اىل جناح جهود احلد من النمو السكاين يف هذه الدول ولعل منها 
ما يلي: -

1- متكني املرأة  واالرتقاء هبا من حيث التعليم والعمل والدفع هبا اىل سوق العمل.
2- االرتفاع بسن الزواج وتشجيع االجناب بعد سن العشرين اىل 35 سنة.

3- استخدام وسائل تنظيم اسرة حديثة وعلى اعلى كفاءة وااتحتها جلميع الفئات وىف كل املناطق اجلغرافية.
4- اشراك اجملتمع املدين واحملليات مع احلكومة يف تنفيذ الربانمج السكاين.

5- الالمركزية يف التطبيق ومراعاة الظروف احمللية للمناطق اجلغرافية املتباينة داخل كل دولة.
6- استخدام الرتبية السكانية كمواد أساسية سواء يف املدارس او اجلامعات.

7- برامج توعوية للمقبلني على الزواج.
8- الدعم الكامل لرجال الدين وتبنيهم للوعي مبوضوع تنظيم االسرة ومفهوم األسرة الصغرية.

9- وجود حوافز إجيابية كما يف إيران.
10- االرتقاء ابلنظام املؤسسي املسئول عن مواجهة الفضية السكانية اىل حد انشاء وزارة متخصصة كما يف إندونيسيا.

11- االهتمام ابلبحوث والدراسات كبعد من ابعاد رسم السياسة السكانية.

أوًال الدروس املستفادة:

من الصعوبة  نقل اية جتربة من التجارب السابقة كما هي لدول اخرى، فكل جتربة جيب  ان تكون متوافقة مع ثقافة اجملتمع حىت 
تنجح، وابلطبع فان الثقافة املوجودة يف اجملتمع املصري ختتلف وتتباين اىل حد كبري مع ثقافات تلك الدول، فاجملتمع املصري له 
من العادات والتقاليد والثوابت الدينية اليت ترفض فكرة حتديد النسل لطفل واحد أو اكثر، كما اهنا ترفض فكرة اإلجهاض 
والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم االسرة وترفض أيضا بشكل قاطع فكرة احلوافز والعقوابت السلبية يف جمال تنظيم االسرة ولكن 

البد من ان هناك فائدة من عرض مثل هذه التجارب ونوجزها يف االيت:-
1- وجود التشريعات والقوانني امللزمة لضبط النمو السكاين فيما يتفق مع االعتبارات الدينية والدستور املصري.

2- فيما ورد يف التجارب الدولية ابلنسبة لإلجهاض والتعقيم الطوعي كوسيلة لتنظيم االسرة واحلمل غري مرغوب فيه، البد من 
الرجوع اىل رأى هيئة كبار العلماء إلقراره من عدمه وضمان الضوابط الالزمة لتفعيلة إذا مت اقرار أي هذه الوسائل. 

3- توفري الوسائل احلديثة لتنظيم االسرة ذات الكفاءة العالية وأبقل تكلفة وتغطى مجيع احناء اجلمهورية.
4- ادخال الثقافة السكانية يف مناهج التعليم املختلفة سواء ابملدارس او اجلامعات.

5- البد ان يكون لرجال الدين دور فعال أكثر من ذلك وال يقتصر على قيادات رجال الدين فقط بل البد من ان يشمل ذلك 
كافة الدعاة املنتشرين يف ربوع مصر.

6- تضمني السياسات والربامج السكانية ضمن خطط التنمية املختلفة وخطط التنمية املستدامة.
7- ضرورة وجود مواد يف القانون تلزم أجهزة الدولة معاونة املؤسسة املعنية إبدارة الربانمج السكاين يف أداء مهامه وتيسري مباشرته 
الختصاصاته وتزويده مبا يطلبه من بياانت ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله وذلك وفقا للقوانني والقواعد والضوابط املنظمة 

لذلك.
8- ضرورة توفري التمويل الالزم لتنفيذ انشطة اخلطط السنوية املدرجة ضمن اخلطة االسرتاتيجية للسكان وخططها اخلمسية، 

وجتنب أتخريها عند بداية كل سنة مالية. 
9- اعادة تشكيل اجمللس القومي للسكان برائسة دولة رئيس الوزراء، وعضوية مقرر اجمللس القومي للسكان، ويضم كافة الوزراء 

املعنيني بتنفيذ االسرتاتيجية القومية للسكان، وتكون قراراته ملزمة لكافة أعضائه. 
10- اجياد إطار عام للمتابعة والتقومي ملزم لكافة اجلهات.

- هشام خملوف، جتارب دولية انجحة يف مواجهة املشكلة السكانية، سلسة أوراق شباب اجلامعات والقضية السكانية رقم (5)، مايو - 2010 - اجمللس القومي للسكان

اثنيا أهم التوصيات :
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