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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 



تواجه مصر منواً سكانياً ضخماً يفوق حجم النمو االقتصادي، كما أن (االحتياجات املائية)   
هي األخرى تضيف حتدايً رئيسياً ال مفر أننا سنواجهه يف املستقبل إذا استمر النمو السكاين مبعدالته 
العالية وبقيت الكثري من سلوكياتنا يف التعامل مع املوارد األساسية بعيدة عن العقالنية والرشد، وقد 
اثبتت العديد من الدراسات االجتماعية املسحية العديدة يف دول العامل الثالث وجود عالقة طردية 
بني زايدة الفقر وارتفاع عدد أفراد األسرة، وكشفت البحوث ان هذا الوضع طبيعي ويؤدي إىل الفقر 
ألن التنشئة االجتماعية مكلفة، ومل يعد الطفل (قوة اقتصادية) لألسرة، بل عبء عليها.. كما ان 
احتماالت الفقر واردة متاماً إذا ظلت األسرة تنمو ابلقدر الذي ال حتتمله مواردها.. وشح املوارد، يف 
مثل ظروف حياتنا اليوم، سوف يوّسع دائرة العوز وجيعل التوجه للتنمية اإلنسانية متعددة اخليارات 
تنمية  بناء مهارات  توفري االحتياجات األساسية والتوسع يف  لن تستطيع جتاوز  صعباً، ألن األسرة 
رفع  على  وقادرة  العصرية،  احلياة  متطلبات  مع  للتعامل  ذاتية وضرورية  مسؤولية  تبين  اليت  الذات 
الكفاءة اإلنتاجية وابلتايل زايدة الدخل لذلك تبقى قضية النمو السكاين وارتفاع حجم األسرة يبقيان 
أمراً حيوايً.. االمر الذي يضعنا إزاء االحتماالت اليت سوف ترتتب على توسع األسرة ابملعدالت اليت 

تفوق مواردها وارتباط ذلك ابنتشار التعاسة وارتفاع حاالت العوز.
وقد صدمت األرقام اليت أصدرها اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عن الفقر  بعدما كشف   
عن ارتفاع نسبة املصريني الواقعني حتت خط الفقر إىل 32.5% 1 يف عام 2017-2018، بدال من 
الوفاء  تستطيع  شهراًي حىت  جنيًها   3678 إىل  أفراد   5 من  املكونة  األسرة  حتتاج  27.7%، حيث 
ابحتياجاهتا، حبسب تقرير حبوث الدخل واإلنفاق عن الفرتة 2017-2018، ويعد القضاء على الفقر 
جبميع أشكاله من أولوايت اهداف التنمية املستدامة اليت أطلقتها األمم املتحدة لعام 2030، ويشكل 
الفقر واحلرمان، خطًرا على السالم واالستقرار السياسي واالجتماعي واألمين، حيث يولد الفقر بيئة 
الفقر،  الستئصال  دولية  سياسة  تبين  مت  لذا  والتطرف،  االحنراف  أشكال  من  العديد  لنمو  خصبة 
والقضاء على الفقر املدقع، وهو ما يعرف بعدم القدرة على تدبري الغذاء الالزم “اجلوع“ وهو اهلدف 

األول من أهداف التنمية املستدامة اليت اتفقت عليها مجيع الدول.

مقــدمـــة

حجم االسرة وعالقته بفرص االصابة ابلفقر
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ووفقا لبياانت مسح الدخل واالنفاق 2017 - 2018 فقد احتلت حمافظة أسيوط املرتبة   
األوىل يف أفقر احملافظات يف مصر بنسبة 66.7%، تلتها حمافظة سوهاج بنسبة 59.6%، مث األقصر 
تلتها  ،%7.6 بنسبة  بورسعيد  هي  فقًرا  احملافظة  أقل  كانت  بينما   .%55.3 بنسبة 

الغربية بنسبة 9.4%.  ويعد 51.9% من سكان ريف الوجه القبلي ال يستطيعون تلبية احتياجاهتم 
األساسية من الغذاء وغري الغذاء، وهم ميثلون 25.2% من السكان والىت متثل اعلى احملافظات ىف 
معدل االجناب الكلى (4.1 طفل لكل سيدة)  ويبلغ متوسط حجم االسر فيها سبع افراد أو أكثر 
حبسب نتائج املسح الدميوجراىف الصحى 2014، مقابل 27.3% بريف الوجه البحري، وتقل هذه 
النسبة يف حضر الوجه القبلي إىل 30% يف حني تبلغ نسبة الفقراء يف احملافظات احلضرية، %26.7 
الدميوجراىف  املسح  نتائج  حسب  سيدة)  لكل  طفل   2.9) الكلى  االجناب  معدل  فيها  يبلغ  واليت 

الصحى 22014.
الصغرى  املرتبط ابالقتصادايت  السلوك  فيه على  الشك  االطفال أتثري ال ميكن  والجناب   
والفردية (مثال قرارات االنفاق-والتوفري- التضحية ببعض النفقات او فرص العمل)3. ابلنسبة للفقر 
فإن إجناب االطفال يزيد امليل حلدوثه والذي ميكن تفسريه يف ضوء الزايدة يف معدالت االعالة والذي 

يتسبب يف جتفيف موارد االسرة االقتصادية4.  
فيما يلي نستعرض بعض الدراسات الىت  تؤكد العالقة الطردية بني حجم االسرة املعيشية واالصابة 

ابلفقر واملكوث فيه وتوارثه.
اوأل: حقائق ملف لوكسمبورج للفقر

1- احلقيقة املستقاة من ملف لوكسبورج للفقر هى ان وجود عدد كبري من االطفال ىف االسرة يزيد 
من فرص االصابة ابلفقر، ذلك ان خطر االصابة ابلفقر ىف الدخل يكون الضعف (21.1%) عنه ىف 
املنزل  داخل  االطفال  عدد  زاد  ابلفقر كلما  االحتمال ابإلصابة  ويــزداد  اطفال  وجـــود  عدم  حال 

(شكل 1)5.

٣٤



- حالة الفقر داخل االسرة مرتبط برتكيبتها، فإضافة صغار لألسرة يزيد من احتماالت االصابة ابلفقر  
والذي ميكن تفسريه بتقلص نصيب كل فرد ىف االسرة من املوارد املتاحة والدخل  فحني ان وجود 

البالغني داخل االسرة قد يقلل من احتماالت االصابة ابلفقر7.
 -  وجود عدد  كبري من االطفال ميكن ان  يؤثر على خطر االصابة ابلفقر من خالل تقلص القوى 
االنتاجية لالم واخنفاض االستثمار يف رأس املال البشرى هلا مما يؤدى اىل نقص االنتاجية والدخل 

واستنزاف مدخرات االسرة. 

4- ان تكلفة إجناب ورعاية طفل ألسرة ميسورة او غري فقرية عالية نسبيا مقارنة ابالسر الفقرية الىت 
ضد  املستقبل  يف  وأتمني  اقتصادية  ذخرية  األطفال  هؤالء  أن  على  االجناب  قرار  اختاذ  ىف  تعتمد 

الشيخوخة9.
5- الدراسات السابقة وجدت أن األشخاص الذين مل يدخلوا دائرة الفقر مطلقاً هم األعلى تعليماً، 
ويعملون بدوام كامل ولديهم أطفال (2 أو أقل) وعمر هؤالء األطفال أقل من 6 سنوات ىف حني أن 

عكس هذه اخلصائص يزيد إحتمال اإلصابة ابلفقر 4 اضعاف10.

كلما زاد اعداد االطفال الصغار داخل االسرة زاد االنفاق على الرعاية ىف مقابل احتمال التضحية 
ابالستثمار ىف رأس املال البشرى والتعليم (حىت لو كان حكومي جماين)

 Fusco A and Islam N. Household and poverty (2017)8

كلما زاد عدد األفراد داخل األسرة (صغار السن) كلما زاد الفقر 

كثرة عدد االطفال الصغار داخل االسرة يدخل االسرة ىف دائرة الفقر ألجيال ومع 
تراكم عدة عوامل تؤثر   على توارث الفقر منها سوء احلالة الصحية، التحصيل 

الدراسي، القدرة على الدخول يف سوق العمل، واالتكال على املعونة  االجتماعية 
يصعب اخلروج منة وتتوارثة االجيال املتعاقبة.  

2- الفقر وحجم االسرة: أتثري إجناب االطفال

Inter-generational Poverty 8 3- توارث الفقر بني االجيال
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 6- دراسات احملاكاة بينت أن إضافة طفل ىف أول سنة من الزواج تزيد من احتماالت اإلصابة ابلفقر 
ب 3.7 % وتزيد إىل 4.5 و6.9 عن وصوله سن 6 و12 سنة على التوايل وهذا منطقي لزايدة احلاجة 
(وتوقف  العمل  من  لإلنسحاب  املختلفة8 ابإلضافة  املراحل  للطفل يف  والتعليمية  الصحية  للرعاية 

الدخل) ىف سبيل رعاية االطفال.

ىف هذا التقرير مت تعريف الفقر (كما ىف الدراسة السابقة) مبستوى دخل اقل من 60% من وسيط 
الدخل لالسر ىف اجنلرتا (أو لوكسمبورج)11.

1- العوامل الىت تؤدى اىل وقوع االسرة ىف فخ الفقر (جدول 1): 

- 25% من األطفال الفقراء يعيشون ىف أسر هبا 3 أطفال أو أكثر12. 
- إضافة طفل جديد لألسرة يقلل فرصة اخلــروج من دائرة الفقر بـــ 20% ويزيــد عــودة األسرة حلالة الفقر 

بـ %35.
- وجود طفل ىف عمر من 1 اىل 5 سنوات يقلل فرصة خروج األسرة من حالة الفقر حبواىل 13%30.

 An evidence review of the drivers of child poverty for families in poverty now
and for poor children growing up to be poor adults

اثنيا: مراجعة دراسة الكومنولث (إجنلرتا) 2014: 
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- ادملان وفريقه وجدوا أنه كلما زاد عدد االطفال داخل املنزل كلما زادت مرورهم بفقر مستدمي، 
وجود ثالثة اطفال او أكثر تزيد من معاانة فقر مستدمي وكلما كانت اعمار هؤالء االطفال صغرية 

زادت املعاانة واملكوث يف حالة من الفقر املستدمي15. 
- من كل االطفال الذين يعانون من فقر مستدمي ومدقع 65% يعيشون يف منازل هبا أطفال أقل من 

5 سنوات بينما 14% منهم يعيشون ىف منازل أصغر طفل فيها 10 سنوات أو أكثر.

- السنوات املتوقعة ملكوث االسرة ىف حالة الفقر مرتبط بعدد االطفال، اعمارهم، وعمل االبوين
(شكل 2). 

36% من األطفال الفقراء يعيشون ىف أسر هبا 3 أطفال أو أكثر 
25% من األطفال الذين يعيشون ىف أسر هبا ثالث أطفال أو أكثر يعانون الفقر

كلما زاد عدد األطفال داخل األسرة زاد معدل اإلصابة ابلفقر يف بريطانيا (جدول2)
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- ديفينسنىت (2001) وجد أن املنزل الذي به 3 أطفال أو أكثر مع أم ذات تعليم متدين هم أكثر 
من غريهم للوقوع ىف الفقر الشديد فما بني 64 اىل 73% منهم يعانون الفقر ملدد طويلة من (4 -7 

سنوات متابعة).16
- جنكنز (2011) قدر أن كل طفل جديد يضاف إىل األسرة (يف سن اإلعالة) يقلص فرص اخلروج 

من دائرة الفقر بـ %20.17

كان اهلدف من هذة الدراسة املسحية هو إجياد العالقة بني حجم األسرة املعيشية ىف جمتمعات   
فقرية بدولة جنوب أفريقيا. ضمت عينة البحث 2900 أسرة معيشية (عينة عشوائية) من 12 جمتمع 
حملى ىف مشال جنوب أفريقيا. ومت احتساب خط الفقر ممن دخلهم أقل من 2 دوالر يومياً/فرد وتبني 

إصابة 74 % من كل األسر املعيشية به. 
- اثبتت الدراسة وجود عالقة طردية موجبة بني حجم األسرة والفقر يف 11 جمتمع (من 12)، وجد أن 
فكلما كان  الفقر  الذين هم حتت خط  األسرة  أفراد  يؤثر على عدد  املعيشية  األسرة  متوسط حجم 
متوسط حجم األسرة املعيشية أكثر من 3.8 فرد زادت فرص اإلصابة ابلفقر بضعفني أو أكثر (متوسط 

حجم األسرة  4.6 فرد يكونوا عرضة للفقر 3 مرات أو أكثر مقارنة بـ 3 أو أقل). 
-  معظم الفقراء (84%) منهم ىف أسر معيشية تضم 4 إىل 7 أفراد ىف حني أن 67.9% من غري الفقراء 

كانوا يف أسر مكونة من 1 إىل 4 أفراد.

الدالئل املستقاة من أحباث  الدول املتقدمة وجدت18

The impact of household size on poverty: An analysis of various low-in-
come townships in the Northern Free State region, South Africa.

اثلثأ: عالقة الفقر حبجم األسرة (دراسة جنوب أفريقيا)19: 

معدالت الفقر بني األسر اليت هبا طفلني أكرب ولكن بفارق طفيف عن األسر الىت 
هبا طفل واحد

معدالت الفقر تزيد بشكل ملحوظ عند وجود طفل اثلث أو أكثر خصوصاً يف 
أيرلندا - بولندا - املكسيك - إجنلرتا والوالايت املتحدة1  

٨



- الشكل 3 التاىل يوضح نسبة حدوث الفقر بني افراد االسرة طبقا للعددها فنجد ان زايدة مطردة  
ىف نسب  الفقر حسب عدد االفراد داخل االسرة املعيشية. 

- متيزت هذة اجملتمعات خبصائص معينة:
1- ضعف احلصول على  فرص العمل  والتمكني االقتصادي

2- صعوبة احلصول على اخلدمات االساسية (الصحة-التعليم- الضمان االجتماعى...)
3- مناطق ريفية بعيدة عن احلضر. 

(بياانت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2017-2018) مجهورية مصر العربية.
ابلنظر اىل توزيعات األسر و األفراد يف مجيع حمافظات اجلمهورية وكذلك متوسط حجم األسرة داخل 
االتى  جند  اجلغرافية،  واألقاليم  اجلمهورية  حملافظات  طبقـــا  الفقراء  نسبة  إىل  ابإلضافة  حمافظــــــة  كـــــل 

(شكل4): 

رابعا: حبث الدخل واالنفاق: الفقر وعالقته بعدد افراد االسرة (مجهورية مصر العربية)
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1- متوسط عدد افراد االسرة (23 مليون اسرة) على مستوى اجلمهورية هو 4 افراد ونسبة الفقر 
32.5%، أي ان حوايل ثلث السكان فقراء. 

2- حمافظات الوجه القبلي واحلدود مها االشد فقرا واالكثر عددا داخل االسرة (45، 51 % من 
سكان هذة االقاليم هم فقراء وبعدد افراد االسرة أكثر من 4). 

3- ابجراء دراسة ملعامل االرتباط Spearman’s rho correlation coefficient بني متوسط 
عدد االسر  يف كل حمافظة ونسبة الفقراء  وجدان وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة احصائية 

(شكل 5).  

أى أنه "كلما زاد متوسط عدد األسرة زادت نسبة الفقر يف احملافظة" ولكن يبقى التحفظ على نوع 
البياانت املتاحة واملتغريات األخرى اليت ليس ابإلمكان التحكم هبا نظراً لعدم وجود حبث يعزز هذا 

اإلستنتاج. 

احملافظات  االسرة ىف  افراد  الفقر ومتوسط عدد  بني نسب  العالقة   :(5) شكل 
املصرية        
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املسوح الدميوجرافية السابقة اليت متت ىف مصر كذلك بينت أن الشرحية األكثر فقراً هى األعلى يف معدالت 
اإلجناب الكلية / سيدة مقارنة مبن هم أعلى دخًال (جدول 3)21

معدل اإلجناب أعلـــى يف الشرحيـــــة الفقيــرة  مــــن 0.8 طفــــل (27%) مســـح 2014 بعد ان كان 1.5 طفل 
(60 %) يف مسح 2003. 

أى انه كلما زاد الفقر زادت معدالت اإلجناب وذلك ميكن تفسرية ىف السرد الوارد ىف هذة الورقة. 

- إىل اآلن مل تتم أى دراسة ىف مجهورية مصر العربية إلجياد العالقة بني عدد أفراد األسرة ومدى امليل لإلصابة 
ابلفقر ومدة املكوث به واجتاه السببية يف هذه العالقة والعوامل األخرى اليت قد تكون مسؤولة عنه.  

- الدراسات السابقة يف دول العامل املختلفة بينت أن كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما زادت احتماالت فرص 
اإلصابة ابلفقر وصعوبة اخلروج منه (خصوصاً ىف وجود أطفال أقل من 6 سنوات، وعدد أكثر من 4 أفراد 

لالسرة).

املسوح الصحية الدميوجرافية: معدل االجناب وعالقته بشرائح الثروة:   

اخلالصة: 
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