
ي من أمراض وراثية التى العائلة 
بخطورة زواج األقار تزداد بها تعان 

وريان لتف ادى زيادة الوىع بي   افراد المجتمع و فحص ما قبل الزواج ض 
االمراض الوراثية 

كان ( سنة18من سن الوالدة اىل )من االطفال % 4.3
ي الجينات الوراثيةلديهم

عيوب ف 

(ورقة معرفية)زواج االقارب ف  مرص
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سباباأل اهم

إنخفاض المستوى اإلقتصادى لإلرسة

اقتصاديااألباء مساعدة

تبت  األباء لمفاهيم سلبية

توريث الذكور عىل اإلناثتفضيل



ه عىل الصحة ىل وتأثن  اإلزدحام المن  

ىل يمكن أن يؤدى اىل حم التزا المن  
ة  ية بدنية ونفس,مشاكل صحية كثن 

ات والمشاكل النفسية قد تمتد اىل ف نى
احم  طويله حتى بعد تقليل النى 

ىل له تأثن  أكنر عىل احم المن    النواىح  النى 
ي   الصحية والعقلية لألطفال والمراهق

.والنساء 



حجم األرسة وعالقته بفرص اإلصابة بالفقر

زادت كلما ة ألسراد افرد أعدزاد كلما 
إلصابة بالفقر  ص افرت حتماالا
ف  منه خصوصا الخروج صعوبة و

سنوات وعدد 6وجود أطفال أقل من 
أفراد 4أكنر من 



نالبقاء ألطفالهاعمار سنوات التعليم للمرأة زادت متوسطات ت كلما زاد 

المرأة المتعلمة لديها عدد اطفال اقل مقارنة بغن  المتعلمة

ي عىل سوق العمل، صحة االطفال، انخفاضتألة تعليم المرأة ثن  إيجانر
ي   االقتصادى تمكالمعدالت االنجاب و 

(ورقة معرفية)تعليم المرأة وأثره عىل النمو السكان  

انخفضت وفيات االطفال و الرضع سنوات التعليم للمرأةت كلما زاد 



(القاصرات)زواج األطفال 
اهم التداعيات الصحية 

ف  جمهورية مرص العربية زواج األطفال 

ثل الحامل المراهقة معرضة أكنر لمضاعفات الحمل م
مقارنة% 20إرتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 

يبعد لحوامل با ن سن العشر

من % 80وجدت الدراسات أن أكنر من 
الزوجات المراهقات ال يستخدمن

خدمات الصحة اإلنجابية

الزوجة المراهقة معرضة أكنر لمضاعفات الوالدة 
%49مثل تعش الوالدة بنسبة 



وسائل تنظيم االرسة بي   الحقيقة والخرافات 

يعية الرضاعة الطب:الحقيقة
مون تزيد من مستويات الهر 
أن و . الذي يكبح التبويض

ي 
الحمل يكون نادرا ف 

أشهر6غضون أول 
نعه بعد الوالدة، لكنه ال يم

%100بنسبة 

ال يمكن للمرأة المرضعة أن 
تكون حامال

حبوب منع الحمل: الحقيقة
مر فعالة بمجرد تناولها فاأل 

أيام عىل األقل 7يحتاج إىل 
عىل لبدء عملها، ألنها تحتوى

هرمونات

حبوب منع الحمل امنة 
% 100وتمنع الحمل 

لة ال توجةد وسةي: الحقيقةة
مةةةةةن وسةةةةةائل منةةةةةع الحمةةةةةل 

ي مةةةن الع
قةةةم تجعلةةةع تعةةةان 

هةةةةةةةةةةةةذه أسةةةةةةةةةةةةةطورة أخةةةةةةةةةةةةةرى 
سلمرتبطة بتحديد الن

وسائل تحديد النسل 
ي من العقم

ستجعلع تعان 



ي سوق الع
ملالتباين االقليمي ف 

إلضافة بامل التعرف عىل التباينات اإلقليمية ف  نوع الع
وفقا اىل طبيعة العمل عىل مستوى كل محافظة وذلع
ي وخصائصها السك

.انيةلموقعها اإلقليمي والجغراف 

ي خلق التنافر ب
ي تساهم ف 

ي   العرض األسباب التى
والطلب عدم ربط مدخالت ومخرجات صناعة 

التعليم بخطط إدارة موارد الدولة

.

سوق الحتياج المحىلي لباربط مخرجات التعليم 
ي والمه

ي التعليم الفت 
ي الموجه العمل، والتوسع ف 

ت 
وعات التنمية المحل .يةوربط مخرجاته بمشر

الهدف

أهم النتائج

1

2



االجتماىعي لوسائل تنظيم االرسةالتسويق

األهمية النتائج

التدخالت الموجهة إىل المراهقي   
ي تغين  

يمكن أن تكون فعالة ف 
انت إذا كالنجانر المواقف والسلوك ا

تشمل قنوات اتصال متعددة، 
ة من الش باب، وتصل إىل نسبة كبن 
احة وتجعل وسائل تنظيم االرسة مت

عىل نطاق واسع

ن أن التسويق االجتماىعي يمك
رق يستخدم الكثن  من الط
ي تشجع عىل استخد

ام التى
ها وسائل تنظيم االرسة ومن
موانع الحمل عن طريق 
ي الذكري

الفم، والوافى
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ي التعليم الناكلما ارتفعت نسب اال-3
ي ث ف 

فت 
ارتفعت معدالت االنجاب بي   السيدات

ج ارتفعت نسبة الزوا -4
سنة ألكنر من 18قبل 

ي المحافظات %( 15)
ف 

ي ارتفعت 
ا نسببهالتى

ثناالالتعليم الفت  بي   ا

ي مرص حواىلي -1
ي ف 
%(  52) يمثل التعليم الفت 

من اجماىل التعليم الثانوى
أعىل نسبة للمتعطلي   طبقا -2

ي  للحالة التعليمية هي بي   خريجر
ي بلغت حواىل 

34)التعليم الفت 
اىل خلل بي   %( ، مما يشن 

ت مخرجات التعليم الفت  واحتياجا
سوق العمل المرصي 

ي مرص
ي ف 
التعليم الفت 



يف  تتسبب ف نا سوروجائحة كوإن 

المدى على د المواليد عدإنخفاض 

المتوقع لكن من ولتفشي ل اخالويف لقصا

يف ما قبل  ت المواليد إمعدالد تعوأن 

شهر11-10بنتهائه ابعد ء  لوبااتفشى 

علىناروكوستؤثر جائحة هل
؟ الأم ليدالمواةطفراثحدا



تعتبر الهجرة 

مثلث  فى لثالث الضلع ا

ىل إلسكانية جنبا دة الزياا

ت والمواليد لوفيااجنب مع 

الهجرة 
الدولية 

الحالة )
(المرصية

ف  ساهمت الهجرة
دفع جهود التنمية 

ف  مرص

همت الهجرة سا
سم  ريف لية ولدا

يع  زخريطة تو
نلسكاا

تعتنر الهجرة 

ف  لثالث الضلع ا
دة لزياامثلث 

يف إلسكانية جنبا ا
ت لوفيااجنب مع 

والمواليد 



التجارب الدولية ف  ضبط النمو السكان   

ايران

اندونيسيا

تركيا 

الصي   

دور رجال الدين
المباعدة بي   األطفال

تنظيم األرسة

االطار  المؤسسي 
اك الرجل وارسر

تنظيم مبادئ 
 ، ي
التخطيط السكان 

إجراءات إنهاء الحمل 
والتعقيم

سياسة الطفل الواحد

1



السكان  التجارب الدولية ف  ضبط النمو 

سنغافورة

بنجالديش

يا مالن  

تونس

طفلي   لكل ارسة

تنظيم االرسة

وتمكي   المرأة

خصوصا )التعليم 
(االناث

االطار المؤسسي 
والتنمية 

2



مشاركة الرجل ف  تنظيم األرسة

75%

78.2%

88%

83.6%

مشاركة الرجال في برامج  
تنظيم األسرة يعتبر  

إستراتيجية مشجعة تؤدى إلى  
تحسين بعض مواضيع الصحة  
اإلنجابية الملحة والبرامج التى  
تدمج الرجال اللذين يقومون  

بمساعدة زوجاتهم تحقق  
أهدافها أسرع من البرامج التى  

.  تركز على النساء فقط

التوزيةةةةع النستر للنساء وفقا لمتخذ قرار اإلنجاب ومحل
2021اإلقامة مرص 

المحافظات األكثر انخفاضا 

-الفيوم-دمياط-السويس–بورسعيد )
(القليوبية

المحافظات األقل انخفاضا 

(قنا-سوهاج-اسيوط-المنيا)



الديموجرافيةالهبة

، "النافذة الديموجرافية"، أو"الهبة الديموجرافية"
ي يبلغ فيها مجتمع ما ا "السكانية

ي هي المرحلة التى
لذروة ف 

ي سن العمل مقابل أدن  نسبة للس
كان حجم السكان ف 

، وهي مرحلة تدوم فنى  ة معينةالمعالي   األطفال والمسني  



عىل االنجاب والخصائص السكانية وأثرةاالنجاب وتشغيل المرأة 

النتائج

ستثمار عمل المرأة وتمكينها أقتصاديا يؤثر عىل قرارتها أيجابا بالنسبة لأل 
والرعاية الصحية لهم( خصوصا البنات)ف  التعليم  ألوالدها 

تشغيل المرأة يؤدى اىل خفض معدالت االنجاب 



ي بعض/دراسة أسباب انخفاض
زيادة المواليد ف 

اتيجيات  محافطات مرص من أجل صياغة إالسنى
ي والخطط المعنية بمشكلة ارتفاع معدالت النمو 

السكان 
ي هذا الشأن

.وتعميم الممارسات الناجحة ف 

ي بعض المحافظات المرص / اسباب انخفاض 
يةزيادة المواليد ف 

 
ً
لسويس ا-بور سعيد)المحافظات األكنر إنخفاضا

القل المحافظات ا(الفيوم-القليوبية -دمياط -
(قنا–سوهاج -أسيوط-المنيا)انخفاضا 



(الفرص والتحديات)دور الدولة في الخلخلة السكانية 

 
ً
ا للمشكلة المشكلة السكانية تعد نموذًجا صارخ

كلة االجتماعية ف  أسوأ حاالتها، خاصة المش
و السكان  فالنم. االجتماعية التى تعوق التنمية

ة بشكل يؤثر عىل العالقة بي   اإلنسان والبيئ
، ألننا نسء استخدام الموارد لطب يعية مبارسر

رص عىل كما ال تقترص المشكلة السكانية ف  م
ا عىل ا

ً
لتوزيةةةةع زيادة عدد السكان فقط، بل أيض
لهؤالء السكان 



ي ➢
ي قوة العمل والهيكل الوظيف 

للعمالة تعكس المساهمة ف 

ي المجتمع، 
مكانة الفرد ف 

هوض يعد التمكي   االقتصادي للمرأة وسيلة فعالة للن➢

بالمستوى االقتصادي لألرسة والمجتمع، 

ي ➢
 سوق تعمل الدولة عىلي رفع القدرة التنافسية للمرأة ف 

ي القطاع غن  الرس
ة ف  مي العمل ومساندة المرأة الفقن 

والمرأة الريفية وخاصة المرأة المعيلة

ي سوق العمل
تعزيز المساواه ف 



رين من الفيض انات تضاعف عدد السكان المترص 
ي المدن العربية خالل السنوات العشر األخ

ة ف  ن 
ي مختلف

أنحاء ليصل إىل نصف مليون شخص ف 
المنطقة 

أن ويتم حاليا االعداد لمؤتمر األمم المتحدة بش
 شهر نوفمنر 

م الشيخ ف  لتعزيز 2022المناخ ف  رسر
ا وعات التخفيف والتكيف مع التغن  ت مشر

المناخية

ات المناخية المحتملة عىل الس كان تأثن  التغن 
ف  المنطقة العربية 



Enter Your

Screenshot Here

ة والمتناهية الصغر واإلنجاب :  المشاريةةةةع الصغن 
التجربة المرصية و الرؤية المستقبلية
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1.2 1.1 0.9 0.6

ة لكل  وعات الصغن  نسمه1000عدد المشر

ة إحدى اآلليات المهمة وعات الصغن  ي تعد المشر
التى
ه لها القدرة عىل تنمية المجتمعات، وتساهم هذ
ي تحسي   وتطوير نوعية حياة 

وعات ف  المشر
ىل المواطني   وتحقيق الرفاهية من حيث القدرة ع
طالة استيعاب العمال وبالتاىلي الحد من الفقر والب
.  وتحويل العمالة العاطلة إىل عمالة منتجة



مشكلة كبيرة في مصر  الطفال يشكل زواج ا
تؤثر علي مجهودات التنمية التي تقوم بها الدولة  
حيث أنها تؤدي الي زيادة فترة خصوبة المرأة  

.  ويؤدي ذلك إلي ارتفاع في عدد المواليد

ونوصي بالتدخل بتطبيق عدة بدائل تشمل جميع  
بما في ذلك المسؤولين  ، أصحاب المصلحة

الحكوميين والمشرعين وأعضاء البرلمان  
والمأذونين والمنظمات الشعبية واآلباء وقادة  

.المجتمع

قضية قانون ( القاضات-المبكر)زواج األطفال 
أم وىع مجتمىع
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تقديرات وتنبؤات2050مرص 

نجابالالمعد
سيدة/طفل(3.5)لكلىا

سكان مرص يصبح
(مليون نسمه183)

ثبات معدل االنجاب 
سيدة/طفل(3.07)لكلىا

سكان مرص يصبح
( مليون نسمه160)

تيجية  تراساتطبيق
تهدف نللسكاقومية
ل انجاب معداىل 
سيدة/طفل(2.4)الكىل

سكان مرص يصبح
(مليون نسمه152)


