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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 



إن الشواهد املستقاة من جتارب خمتلف البلدان تشري  إىل أن عدم املساواة بني اجلنسني يضر   
الكلية. ويشري  القدرات البشرية للمرأة واحلد من اإلنتاجية  ابلنمو االقتصادي من خالل إضعاف 
حتليل ألوضاع املرأة املصرية إىل أنه على الرغم من التقدم الذي حتقَّق يف تضييق الفجوة بني اجلنسني 
يف قدرات رأس املال البشري، ال تزال التفاواتت قائمة وتسهم يف استمرار معضلة عدم املساواة اليت 
ُتؤثِّر على الفرص املتاحة للنساء وعلى نواجتهن.  وتشمل القدرات البشرية املستوى التعليمي، واحلالة 
اجلميع،  فيه  يتشارك  الذي  الرخاء  لتحقيق  أساسية  متطلبات  االجتماعية، وهي  الصحية، واحلماية 
واألدوار  اإلجنابية  األدوار  بني  املنافسة  ُحتَسم  التقليدية  اجملتمعات  ويف  املستدامة،  التنمية  وحتقيق 
اإلنتاجية للمرأة يف العادة لصاحل األوىل. وحيد الزواج املبكر واألمومة املبكرة من الفرص واخليارات 
املتاحة للمرأة. وتؤدِّي هذه احللقة املُفرغة إىل زايدة مستوايت اخلصوبة بني النساء الاليت يعملن يف 

وظائف منخفضة األجر، ويفتقرن إىل آفاق مهنية جيدة. 

- تشري مستوايت اخلصوبة من املسوح  إىل أن معدل اخلصوبة الكلي (عدد االطفال/ سيدة) قد 
سجَّل تراجعا متواصال بال انقطاع تقريبا بني عامي 1980 إىل 2008، وكان الرتاجع يف مستوايت 
اخلصوبة سريعاً جداً يف الفرتة بني أواسط الثمانينيات وأواسط التسعينيات من القرن العشرين. وخالل 
الفرتة بني عامي 1995 إىل 2008، استمرت معدالت اخلصوبة الكلية يف التناقص ولكن بوترية أبطأ 

كثريًا.
- بيد أن هذا املعدل زاد زايدًة كبرية يف الفرتة بني 2008 إىل 2014 من 3 إىل 3.5 مولود/سيدة وفقاً 
لبياانت املسح الدميوجراىف الصحي  وكانت الزايدة أكرب يف الريف)1 من 3.2  إىل 3.8 مولود/ سيدة. 
ويتسق هذا االجتاه مع الزايدة يف عدد املواليد (2.7 مليون مولود يف عام 2012 مقابل 1.85 مليون 
يف 2006، مع اجتاه مماثل يف معدل استخدام وسائل تنظيم االسرة، إذ اخنفض من 60.3% يف 2008 
2014. ولوحظ هذا االخنفاض أيضا يف احلضر، حيث اخنفض معدل استخدام  58.5 % يف  إىل 

وسائل تنظيم احلمل من 64.3 % يف 2008 إىل 61.3 % يف 2014 (شكل 1). 
- ُتظِهر نتائج املسح السكاين الصحي ايضا  أن 13 % من النساء املتزوجات يف مصر يُعتربن ذوات 
احتياجات ال تلىب من خدمات تنظيم االسرة1. كما أن النساء يف ريف الوجه القبلي مبصر األكثر 
احتياجا إىل خدمات تنظيم األسرة اليت مل تتم تلبيتها، وتبلغ نسبتهن 17 %. وأن أعلى نسبة من 

االحتياجات اليت مل تتم تلبيتها كانت يف احملافظات األشد فقراً (سوهاج وأسيوط وقنا).
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النمط اإلجنايب يف مصر بني 2008 و2014: 

مقدمـــــــة

 تشغيل املرأة وأثره على االجناب واخلصائص السكانية 
(ملخص دراسات وجتارب  دولية)



-  مل تتكشَّف يف اآلونة األخرية أدلة عن أثر العمل مقابل أجر نقدي على معدل اخلصوبة الكلي. 
ومع ذلك فإن الفرتات الفاصلة بني املواليد أطول ابلنسبة للنساء الاليت يعملن مقابل أجر نقدي عن 
النساء األخرايت (39.3 شهر و36.5 شهر على الرتتيب). وتشري التفاواتت بني املناطق اجلغرافية 
إىل أن معدل اخلصوبة الكلي يف ريف الوجه القبلي مبصر- وهي املنطقة اليت تشهد أعلى معدالت 
الفقر- يبلغ 4.1 مولود لكل امرأة. وللصلة بني الفقر وارتفاع اخلصوبة أتثري سليب على متكني املرأة.

- مل تتحسَّن املؤشرات اليت تقيس مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي كما كان متوقعا. فمعدل 
مشاركة النساء يف قوة العمل متدن ويُقدَّر  حبواىل 23% يف 2019  وسجل معدل البطالة يف صفوفهن 
حوايل  23.6 % أي أكثر من ضعف معدل الرجال. ومل تشهد مشاركة النساء يف قوة العمل زايدًة 
على  احلاصالت  للنساء  نسبياً  املرتفعة  والنسبة  الدراسي  حتصيلها  يف  التحسينات  من  الرغم  على 
شهادات عالية. وأسباب ذلك ليست هيكلية فحسب، وإمنا تتصل أيضا ابألعراف والتقاليد، حيث 
التمكني  دون  حتول  حواجز  بينهما  والعالقات  اجلنسني  مبهام  املتصلة  واملمارسات  القيم  تشكل 

االقتصادي للمرأة.
- قفز معدل تشغيل النساء خالل السنوات العشر املاضية، حيث بلغ بني نساء احلضر حنو 30 % 
مقارنة بنحو 20 % لنساء الريف. وُتؤلِّف النساء اآلن الغالبية العظمى من الباحثني عن وظيفة على 
الرغم من تدِينّ مستوايت مشاركتهن يف قوة العمل. وحصة النساء من الوظائف يف القطاع الرمسي أكرب 
من حصة الرجال (60 % من وظائف النساء يف القطاع الرمسي مقابل 41 % للرجال)، لكنهن أكثر 

اعتماداً بكثري على القطاع العام يف التشغيل.

٤

 النشاط االقتصادي للمرأة املصرية: 



- يف عام 2012، كان 1.5 % فقط من النساء يف سن العمل موظفات يف القطاع اخلاص الرمسي 
مقابل 12.5 % للرجال، وتقل هذه النسبة كثرياً يف القطاع اخلاص غري الرمسي الذي يعمل فيه 4 %

فقط من النساء مقابل 38 % للرجال (شكل 2)2.  

- تشكل البطالة  بني الشباب حتداي أكرب يف أوقات األزمات االقتصادية، ويزيد معدل البطالة بني 
النساء الشاابت على مخسة أمثال نظريه بني الذكور الشبان (38.1 % مقابل 6.8 %). وعلى الرغم 
من الفجوة الكبرية يف التشغيل، الشواهد تشري إىل أن عددا كبريا من النساء ال يبحثن عن وظيفة، 
ألهنن يعتقدن أنه سيكون من الصعب العثور على وظائف. ومن مثَّ، تستبعد معدالت البطالة بني 

النساء، وإن كانت مرتفعة، شرحية أخرى من النساء، وال تعكس بشكل كامل حقيقة الوضع. 
- عالوة على ذلك، يعد انتقال النساء إىل وظيفة مستقرة أو ُمرضية أمراً أكثر صعوبة. ففي حني 
انتقل 51.7 % من الرجال الشبان إىل وظائف مستقرة و/ أو مرضية، فإن فان 16.3% فقط من 

النساء الشاابت جنحن يف أن يفعلن ذلك. 
- كذلك فان متثيل النساء يف القطاع غري الرمسي غري متناسب، حيث يعملن يف وظائف أقل إنتاجيًة 
وأجرًا، وتؤدي النساء الشاابت أعماال منزلية بال أجر أكثر من الرجال (28.9% مقابل %14.2 
على الرتتيب). وأخريًا، ميارس 7.4% من الرجال العمل احلر مقابل 2.1% فقط للنساء (شكل 3).
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يرتبط النمو االقتصادي وحتديث اجملتمع عموما ابخنفاض معدل اخلصوبة ولكن ما هي العوامل اليت 
تؤثر يف ذلك ووفقا لتجارب العديد من البلدان يف هذا الصدد سنتعرف على مدى ارتباط النمو 
االقتصادي واخنفاض معدالت اخلصوبة مع زايدة مشاركة املرأة يف سوق العمل  وخصوصا يف املناطق 

الريفية. 
-  اشارت النتائج يف البلدان املرتفعة الدخل إىل أن ارتفاع معدالت تشغيل اإلانث يؤدي إىل اخنفاض 
معدالت اخلصوبة واالجناب، اما يف البلدان النامية اليت هي يف  مرحلة مبكرة من التحول الدميوجرايف 

فهذة العالقة غائبة إىل حد كبري.
-  البلدان النامية لديها معدالت خصوبة عالية وتواجه منوا سكانيا سريعا، مما يؤدي إىل تدىن يف 
يرتبط  ألنه  البلدان  هلذه  مفيدا  اخلصوبة  معدالت  اخنفاض  ويعترب  والبيئية،  االجتماعية  اخلصائص 
 ،1994 لعام  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  ومنذ  املرأة،  ومتكني  واألم،  الطفل  صحة  بتحسني 
استثمرت العديد من البلدان النامية يف برامج تنظيم األسرة خلفض معدالت اخلصوبة. وتركزت هذه 

الربامج أساسا على حتسني املعرفة بشأن حتديد النسل واحلصول على وسائل منع احلمل. 
-  أن حتسني فرص احلصول على وسائل تنظيم االسرة ضروري خلفض معدالت اخلصوبة، ولكنة ال  
يكفي يف البلدان اليت ال يزال فيها معدالت االجناب مرتفعة ولن يتم ذلك اال من خالل التغريات 
معدالت  اخنفاض  مع  عموما  اجملتمع  وحتديث  االقتصادي  النمو  ويرتبط  واالقتصادية،  االجتماعية 

االجناب الكلية للسيدات.4-3
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الدراسات والتجارب الدولية فيما خيص تشغيل املرأة وأثره على معدالت االجناب واخلصائص السكانية



 Female Employment) لدراسة  الصدد ووفقا  السنغال يف هذا  استنادا اىل جتربة   
Reduce Fertility in Rural Senegal) ىف 2015 واليت أجريت  على منطقة ريفية يف مشال 
السنغال حيث ارتبط االزدهار األخري يف الصادرات الزراعية بزايدة مفاجئة يف عمالة اإلانث خارج 

املزارع. 
-  اظهرت الدراسة مدى ارتباط النمو االقتصادي وحتديث اجملتمع عموما ابخنفاض معدل االجناب 

وكيف تتغري اخلصوبة مع زايدة مشاركة املرأة يف سوق العمل يف املناطق الريفية. 
-  بياانت هذة الدراسة االستقصائية، اظهرت أن النساء العامالت اىل جانب اهنن يتزوجن يف سن 
متأخرة عن مثيلتهن الاليت ال يعملن اال اهنن ينجنب  عدد أطفال أقل بكثري، حيث وجد ان عمالة 
اإلانث تقلل من عدد األطفال لكل امرأة بنسبة 25 %، وأن هذا األثر الذي خيفض اخلصوبة كبري 
ابلنسبة للفقراء كما هو احلال ابلنسبة للنساء غري الفقريات وأكرب ابلنسبة لألميات منه ابلنسبة للنساء 

اليت جتيد القراءة والكتابة. 
-  النتائج تعين ضمناً أن عمالة املرأة أداة قوية لتمكني املرأة الريفية، وخفض معدالت اخلصوبة، 
وتسريع التحول الدميوجرايف يف البلدان الفقرية. وميكن أن تزداد فاعلية برامج تنظيم األسرة إذا ما 
احتمال  ارتفاع  مباشرة بسبب  املوظفات  أو إىل  املرأة  فيها عمالة  تتزايد  اليت  اجملتمعات  استهدفت 
الوصول إىل النساء ذوات املعدالت املنخفضة كما توضح النتائج أن التغريات يف تفضيالت االجناب  
ال تنجم ابلضرورة عن تطور ثقايف، بل ميكن أن تكون مدفوعة أيضا ابلتغريات املفاجئة والفردية يف 

الفرص االقتصادية.

األدلة املستقاة من البلدان املرتفعة الدخل واملتقدمة تؤشر  إىل أن ارتفاع معدالت تشغيل اإلانث 
يؤدي إىل اخنفاض معدالت  االجناب، ولكن األدلة الواردة من البلدان النامية 

يف مرحلة مبكرة من التحول الدميوغرايف غائبة إىل حد كبري.
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جتــــربــة دولـــــة السنغــــــــال5



اهم النتائج:  
التحول  وتسريع  اخلصوبة،  معدالت  وخفض  الريفية،  املرأة  لتمكني  فاعلة  أداة  املرأة  تشغيل    .1

الدميغرايف يف البلدان الفقرية. 
2.  تشغيل املرأة يسهم يف إمجايل دخل األسرة، وميكن استثمار الدخل االضايف يف حتسني نوعية رعاية 
األطفال والتعليم وهذا التأثري ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض اخلصوبة و"عموما تنخفض اخلصوبة إذا 

ارتفع الدخل"
العائد  (ذات  املنتج  العمل  واستبدال  األطفال،  لرتبية  أعلى  بتكلفة  العامالت  النساء  تتمتع    .3

النقدي) ابلعمل اإلجنايب وذلك يؤدي أيضا اىل اخنفاض االجناب. 
4.  العمل خارج املنزل وكسب دخل خاص ميّكن املرأة.

5.  تفضيالت االجناب عند املرأة (عدد االطفال املرغوب فيه) تكون اقل  من الرجال حيث أظهرت 
الدراسة ان  متكني املرأة يف األسرة املعيشية سيخفض معدالت االجناب وعدد االطفال املرغوب فيه. 
6.  ان عمل املرأة سيوسع من شبكتها االجتماعية، واليت ميكن أن تقلل من تفضيالت اخلصوبة وزايدة 

املعرفة حول تنظيم االسرة.
7.  العديد من البلدان النامية يستثمر يف برامج تنظيم األسرة للحد من الزايدة السكانية، يف حني أن 
عمالة اإلانث تسهم يف احلد من اخلصوبة واالجناب، ولذلك، قد تكون برامج تنظيم األسرة أكثر 
كفاءة وفعالية إذا ما مت توجيهها إىل املناطق اليت ترتفع فيها معدالت مشاركة املرأة يف العمل أو إىل 
النساء العامالت مباشرة وخصوصا يف املناطق الريفية اليت ميكن أن تكون هلا آاثر متعددة ومعززة على 

التنمية. وهذا يتطلب االعرتاف أبمهية ضرورة عمل املرأة يف املناطق الريفية على وجه اخلصوص.

تشغيل املرأة (شريطة أن يكون خارج املنزل - بدوام وعدد ساعات حمددة -  ومقابل مادي) 
يؤدى اىل خفض معدالت االجناب  بسبب صعوبة املوائمة بني االجناب واالنتاج

عمل املرأة ومتكينها اقتصادايً يؤثر على قراراهتا اجياابً ابلنسبة لإلستثمار يف التعليم ألوالدها 
(خصوصاً البنات) والرعاية الصحية هلم  وارتفاع  سن الزواج ابلنسبة لألوالد وتبىن حجم األسرة  

األقل ونشر هذا التوجه بني شبكتها االجتماعية احمليطة  

    كلما زاد معدل تشغيل املرأة - اخنفضت معدالت االجناب 
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واليت   (Female employment and fertility in rural China) دراسة  أظهرت 
أجريت يف 2010 حيث بينت إن فهم العالقة بني عمالة النساء واخلصوبة عنصر حيوي للسياسة 
السكانية الفعالة. من خالل دراسة على  أكثر من 2000 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 20 و52 عاًما.
-  وجدت أن الوظائف غري الزراعية للنساء تقلل من عدد األطفال لكل امرأة بنسبة 0.64 طفل 
واحتمال إجناب أكثر من طفل بنسبة 54.8 ٪. حيث بينت أيضا عمالة اإلانث قد تؤدي إىل اخنفاض 
اخلصوبة ألن العمل يقلل من الوقت املتاح للمرأة، ومبا أن تربية األطفال حتتاج إىل وقت طويل، فقد 

ختتار النساء العامالت إجناب عدد أقل من األطفال.
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مدن مثل هونغ كونغ وشانغهاي تظهر مشاركة كبرية نسبيا يف القوى العاملة ومعدالت إجناب منخفضة 
للغاية. يف هونغ كونغ، تعمل 75٪ من النساء يف أواخر الثالثينيات من العمر بينما تعد اخلصوبة من 
بني أدىن املعدالت يف العامل، ويف الريف الصيين على وجه اخلصوص، يتم تقدير األطفال - وخاصة 

الذكور - للمسامهة يف العمل الزراعي  ومساعدة اإلابء حىت سن الشيخوخة. 
- ابستخــــدام بيانـــــات عـــــام 2006 مــــــن مســـــــح الصحة والتغذية الصيين (عينة عشوائية طبقية من 
9 مقاطعات متثل 44٪ من سكان الصني). على الرغـــم مـــن أن البياانت ليست ممثلة لكل الصني، 
إال أهنا جتمع جمموعة واسعة من التنوع الدميوجرايف واالجتماعي واالقتصادي وقد استخدمت  متغريين 

للخصوبة: اخلصوبة الفعلية واملفضلة.
- اخلصوبة الفعلية على أهنا عدد األطفال الباقني على قيد احلياة من امرأة متزوجة أو متزوجة سابًقا. 
-  اخلصوبة املفضلة على أهنا خصوبتها الفعلية ابإلضافة إىل العدد الذي تقدمه رًدا على السؤال 

التايل: إذا كان إبمكانك اختيار عدد األطفال، فكم عدد األطفال الذين ترغبني يف إجناهبم؟ 
من نتائج هذه الدراسة: 

1- النساء غري العامالت (او العامالت يف املنزل او املزرعة) يف املتوسط هن املسؤوالت عن 1.641 
طفل، وحوايل 55٪ لديهم أكثر من طفل واحد. على النقيض من ذلك، فإن النساء الالئي يعملن 
خارج املزرعة لديهن 1.205 طفل منهم 22.5٪ فقط لديهن أكثر من طفل واحد (أي ان املشتغالت 

لديهن عدد اطفال اقل).
2-  تشغيل اإلانث خارج املزرعة يقلل من اخلصوبة الفعلية واملفضلة للمرأة الريفية الصينية. 

3-  تشغيل املرأة يقلل من العدد الفعلي لألطفال لكل امرأة مبقدار 0.64 طفل ويقلل العدد املفضل 
لألطفال  مبقدار 0.48 طفل 

4-  التشغيل يقلل من احتمال وجود أكثر من طفل بنسبة 54.8 ٪ واحتمال تفضيل أكثر من طفل 
بنسبة 49.6 ٪.

5- تشجيع املزيد من النساء على العمل خارج املزرعة ميكن أن يقلل بشكل كبري من اخلصوبة دون 
فرض أي من العقوابت على اإلجناب اليت أكسبت الصني الكثري من االنتقادات.

6- إن اإلنفاق أكثر لتعليم الفتيات والنساء من شأنه أن يكمل السياسات املؤيدة للعمالة - حيث 
انه من املعروف أن التعليم يزيد من تقليص االجناب7، مع زايدة اإلنتاجية للنساء واالقتصاد ككل. 
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ثقافيني  التعرف على  أتثري احلياة املهنية للمرأة على االجناب يف سياقني  الدراسة إىل  هدفت هذه 
العمالة النسائية على حدوث احلمل مع مرور الوقت حيث قدمت  خمتلفني من خالل حتليل أتثري 
الدراسة  نتائج مبتكرة بشأن العالقة بني تشغيل املرأة واخلصوبة يف السياق احلضري يف املناطق الريفية 
يف أفريقيا، على الرغم من أن البياانت املستخدمة مل جتمع هلذا الغرض احملدد وامنا القت الضوء على 

دور البيئة الثقافية يف اآلليات املعنية يف دراسة الصلة ابلعمل واخلصوبة.  اظهرت النتائج ما يلي: 
 

1-  عمل املرأة أثر على فرتات املباعدة بني احلمل على مر الزمن حيث كانت النساء الالئي يشاركن 
يف بعض األنشطة االقتصادية كانت هناك مباعدة للحمل على فرتات طويلة وظهر هذا أكثر يف لومي 

عنه يف داكار.
2-  اظهرت النتائج أن املرأة اليت تعمل ابجر تقلل من معدل االجناب مبرور الوقت. 

3-  ان النساء اليت تعمل ابجر خارج املنزل يتعني عليها أن توازن بني الوقت الذي تقضيه يف العمل 
ووقتها يف املنزل يف أداء املهام املنزلية وقد تكون املشاركة يف األنشطة االقتصادية ابلبقاء يف املنزل 

سبب يف إجناب عدد أكرب. 

4-  يف لومي (توجو)، حيث  املرأة تعمل يف سوق العمل منذ فرتة طويلة تعترب العمل بديال مشروعا 
من  متكنها  االقتصادية  األنشطة  يف  وابلتقدير  القدمية  مشاركتها  أن  ويبدو  زوجة،  أو  ألدوارها كأم 
التحكم يف اجناهبا وحتسني مركزها االجتماعي. وابلتايل، فإن استقالل املرأة الذي تكتسبه من املشاركة 
القوية يف النشاط االقتصادي ميكن أن يكون السبب يف اخنفاض االجناب يف لومي. ومن املرجح أن 

تشارك النساء املكتفيات ذاتيا مشاركة أكرب يف قرارات االجناب.
5-  تشغيل املرأة (ثوابت بريوقراطية يف نظم التقيد مبواعيد، التقيد بلوائح منظمة، وعدم اخللط بني 

العمل واحلياة العائلية) هو املثايل لتحقيق االخنفاض يف اخلصوبة واالجناب8.

إن املرأة الىت ال تعمل او عندما تعمل حلساهبا اخلاص  داخل املنزل فان هذا من شأنه أن ميكنها 
من أن تكون مسؤولة عن التزاماهتا االجنابية واألسرية وزايدة معدالت االجناب.

املرأة اليت تعمل تباعد وتؤجل احلمل التايل خصوصا لو كان اول مولود ذكر 

 " أثر تشغيل اإلانث على االجناب يف داكار (السنغال) ولومي (توغو)"
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6- العمل بدون اجر نقدي ال يؤثر على معدالت االجناب يف كل الدراسات السابقة.
7- العمل احلر ليس له أي مردود على خفض معدالت االجناب بل ميكن ان يكون له أثر عكسي 

(السبب يف زايدة عدد االطفال) حيث انه اليتعارض مع االنشطة االسرية واالجنابية للسيدة. 

إن تشغيل املرأة خصوصاً الريفية يف عمل خارج الزراعة (له دوام حمدد، عائد مادي، خارج املنزل) 
ُميكن املرأة اقتصادايً، ويؤدى اىل تفضيل العمل اإلنتاجي على الواجب اإلجنايب وهذا يؤدى إىل 

إجناب عدد أقل من األطفال.
تشغيل املرأة يعرضها لتأثري الشبكات االجتماعية احمليطة وتبديل مفاهيم اإلجناب وتفضيل األسرة 
الصغرية، وزايدة وعيها أبمهية وسائل تنظيم األسرة، كذلك تتحسن اخلصائص السكانية اخلاصة 

أبطفاهلا (السن عند الزواج، إجناب أول طفل، تفضيل الذكور وأخرى)
كلمــــا زاد دخــــــل األم زاد اإلستثمـــــــار يف أطفاهلــــــــا (الرعايــة الصحية والتعليم)

مقابل إجناب عدد أكرب من األطفال.

 النساء الاليت يعملن يف أشغال مدفوعة األجر، حتت التدريب أو التمرين للعمل أقل عرضة للحمل 
مقارنة مبن يعملون من املنزل.

 املشتغالت أبجر يف أعمال ماهرة أو غري ماهرة أقل  ب 27 - 31%  عرضة للحمل على التوايل 
مقارنة مبن يعملن داخل املنزل أو مرتبطون بعمل خاص.  

اخلـــالصــــــــــــــة 


