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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 



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  الذي  دائما يوجه 
بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات  الدولة، وقد مر الربانمج السكاين بعدة مراحل 
جانبها الصواب أحياان وبعض اإلخفاقات أحياان أخرى، وميكن تلخيص فرتة عمل الربانمج السكاين يف 

مصر إىل ثالثة مراحل هي:
املرحلة األوىل: يف الفرتة من (1985 - 2002) (مرحلة جناح)

متيزت هذه املرحلة بنشاط واضح وابرز للعمل السكاين يف مصر نظرا لعدة أسباب ميكن اجيازها يف النقاط 
التالية:

- تبعية اجمللس القومي للسكان لرائسة اجلمهورية مباشرة يف الفرتة  من عام 1985 حىت 1988 األمر الذي 
أعطى دفعة قوية للربانمج السكاين ودعم سياسي فعال.

- كان للمجلس القومي للسكان الصالحيات واالختصاصات الكاملة يف إدارة الربانمج السكاين ابلتنسيق 
مع كافة اجلهات والوزارات املعنية.

- مت تشكيل اجمللس القومي للسكان بعد ذلك برائسة رئيس جملس الوزراء والذي أعطى اجمللس القومي 
املعنية  واجلهات  الوزارات  بني  والتنسيق  والسياسات  اخلطط  الصالحيات يف وضع  أيضا كافة  للسكان 
ابإلضافة إىل منح اجمللس القومي للسكان كافة الصالحيات يف متابعة وتقييم الربانمج السكاين واعداد 

التقارير الالزمة للقيادة السياسية ومتخذي القرار.
- امتازت هذه الفرتة بوجود العديد من املنح األجنبية من عدة جهات ساعدت كثريا يف حتسن وتطوير 

الربانمج القومي للسكان مبصر.
- يتضح ذلك من خالل تطور املؤشرات السكانية املتمثلة يف اخنفاض معدل املواليد من (39.8) يف األلف 
عام 1985 إىل (26.5) يف االلف عام 2002 وذلك طبقا لبياانت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

- كذلك اخنفض معدل اإلجناب الكلى من (4.9) طفل/سيدة عام 1984 إىل (3.2) طفل/سيدة عام 
2003 وذلك طبقا لبياانت املسح السكاين الصحي.

٣

مقدمــــة

الكوروان وطفرة املواليد



املرحلة الثانية: يف الفرتة من (2002 - 2014) (مرحلة اإلخفاق)
أظهرت املؤشرات الدميوجرافية تدين ملحوظ يف بعض املؤشرات مثل زايدة معدل املواليد الذي ارتفع من 
(25.5) يف االلف عام 2005 إىل (30.3) يف األلف عام 2011 وقد يرجع أسباب الرتاجع يف الربانمج 

السكاين هبذا الشكل امللحوظ إىل:
اجلهاز  عن  الصادرة  السكان  تقديرات  أساس  على  (احملسوبة  العام  اإلجناب  معدل  تقديرات  أكدت   -
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) االجتاه التصاعدي ملستوايت اإلجناب منذ عام 2006 حيث تزايد بشكل 
مستمر من 93.7 مولود لكل ألف من النساء يف سن اإلجناب (15-49 سنة) إىل حوايل 99.6 مولود يف 
عام 2008، وإىل 106.2 مولود يف 2010 وتصاعدت قيمته إىل أعلى مستوايهتا يف عام 2014 (120.2 
مولود لكل ألف من النساء يف سن اإلجناب) بزايدة تصل إىل حوايل 27 مولود لكل ألف من النساء 

(15-49 سنة) خالل الفرتة 2014-2006. 
ويرجع ذلك اىل: -

- ضعف الدعم السياسي للربانمج السكاين خالل تلك الفرتة.
الصحة  وزير  إىل  الوزراء  جملس  رائسة  إىل  اجلمهورية  رائسة  من  للسكان  القومي  اجمللس  تبعية  تغري   -

والسكان.
- تغري تشكيل اجمللس القومي للسكان اترة برائسة رئيس جملس الوزراء واترة أخرى برائسة وزير الصحة.

- ابلرغم من وجود دعم سياسي خالل عقد املؤمتر القومي للسكان عام 2008 حبضور السيد/ رئيس 
اجلمهورية واعتماد االسرتاتيجية القومية للسكان (2007-2012) واليت تعد من أفضل االسرتاتيجيات إال 

أن هذا الدعم مل يكتمل لعدم وجود ميزانية لتنفيذ هذه االسرتاتيجية. 
- تشكيل وزارة الدولة لألسرة والسكان عام 2009 مث ألغيت عام 2011 أدى إىل ضعف الدور املطلوب.

- ثورة يناير 2011 وتذبذب الوضع السياسي يف هذه الفرتة وفرتة حكم االخوان وعزهلم يف 30 يونيو 
2013  اىل ان متت انتخاابت رائسة اجلمهورية عام 2014.

٤
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املرحلة الثالثة: يف الفرتة من (2015 - 2019) (مرحلة التذبذب)
املواليد من (30.3) يف  الدميوجرافية حيث ارتفعت معدالت  بتذبذب يف املؤشرات  أتثرت هذه املرحلة 
مث   2013 مث اخنفضت إىل (31) يف األلف عام   2012 إىل (31.9) يف األلف عام   2011 األلف عام 
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.
ألف من  لكل  مولود   117.0 بلغ  بعد ذلك حيث  العام  قيمة معدل اإلجناب  تناقص  وتالحظ   
النساء يف عام 2015 وأستمر يف الرتاجع حىت بلغت قيمته 107.8 مولود يف عام 2017 وحوايل 99.2 
مولود لكل ألف من النساء يف سن اإلجناب (15-49) يف عام 2018 بنسبة تناقص تصل إىل %17.5 
خالل الفرتة 2014-2018 وحبوايل 8.0 % بني عامي 2017-2018. وقد تشري هذه االجتاهات ملعدل 
املتزايد، ابإلضافة  للطلب  االستجابة  األسرة وقدرته على  تنظيم  برانمج  إىل حتسن وضع  العام  اإلجناب 
ألف من  لكل   10.3 الزواج  اإلمجالية من  الطفيف يف معدالت  الرتاجع  (مثل  املؤثرة  للعوامل األخرى 
السكان يف عام 2016 إىل 9.6 يف عام 2017 واستمرار معدل الطالق على مستواه 2.1 لكل ألف من 
السكان خالل عامي 2016-2017، إضافة إىل إهتمام القيادة السياسية خبطورة الوضع السكاين، وهو 

ما يتطلب العمل أيضا على دعم التوجهات اإلجيابية واالرتقاء بكفاءة وفاعلية خدمات تنظيم األسرة. 

والسؤال هنا  هل ستؤثر جائحة كوروان على احداث طفرة يف املواليد أم ال؟
- يف وسط جائحة كوروان ميكن التنبؤ حبدوث طفرة املواليد كما حدث يف السابق بعد انتهاء احلرب العاملية 
الثانية ورجوع اجلنود اىل اوطاهنم واحلياة اىل طبيعتها ولكن يف اوقات االوبئة فان الفرضيات خمتلفة اىل حد 

كبري.
- التنجيم هو سيد املوقف يف الوقت الراهن فحىت مع وجود نسخة بسيطة من فريوس الكوروان كافية 

إلمراض الناس واملكوث يف الفراش فال جمال للتفكري إبجناب أطفال. 
(سابقا  املكاين  التباعد  ومنها  االحرتازية  اإلجراءات  اتباع  على  الدول  أجربت كل  جائحة كوروان   -
فإن  نظراي  التجوال يف دول كثرية،  الطوارئ وحظر  إعالن حالة  املنازل وحىت  االجتماعي) واملكوث يف 
التباعد املكاين خارج املنزل يقابله قضاء وقت طويل يف املنزل وتقارب بني األزواج مما يعين املزيد من الوقت 
للتزاوج ومع صعوبة الوصول إىل وسائل تنظيم األسرة تكون احلصيلة زايدة يف معدالت احلمل واإلجناب.

للطاقة،  انقطاع كامل  مثل  الطبيعية  الكوارث  حدوث  أن  تفسري  شأهنا  من  اليت  ضئيلة  بياانت  هناك 
األعاصري، العواصف الثلجية وحىت التعرض للهجمات اإلرهابية واألوبئة واليت تفرض على الناس املكوث 
يف البيوت ملدة طويلة إىل قفزة يف أعداد املواليد.  ولكن بعد كل كارثة واليت من ضمنها جائحة كوروان يبدأ 

عمل وسائل االعالم يف التنبؤ حبدوث الطفرة يف أعداد املواليد1.
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- إن حدوث طفرة مواليد خالل جائحة كوروان هو أمر مستبعد حىت لو الناس مت حجزهم ملدد طويلة 
داخل منازهلم ومارسوا التزاوج بكثرة - الكوروان يف دول العامل (خصوصا املتقدمة) هي مبثابة أداة ملنع 

احلمل وليس العكس.
- الكثري من األزواج يقررون أن هذا الوقت غري مناسب إلجناب األطفال واملرأة بصفة خاصة ترتدد كثرياً 
االقتصادية  واألزمة  العدوى  من  اخلوف  النفسي،  الضغط  املستقبل،  من  اخلوف  نتيجة  احلمل  قرار  يف 

(التوقف عن العمل، العمل من البيت أبجر أقل أو خسارة الوظيفة)2. 

قرارات احلمل واإلجناب يف زمن األوبئة: 
- هناك أسباب أخرى متنع اختاذ قرار احلمل يف هذا الوقت مثال: عدم معرفة حجم اخلطورة لألم واجلنني 

خصوصا يف الشهور األوىل. 
- صعوبة الوصول واخلوف عند تلقي الرعاية اخلاصة ابحلمل. 

- الضغط العصيب واملادي اهلائل. 
- يف كثري من األحيان فبالرغم من أن خالل الكثري من الكوارث قد أجربت الناس على املكوث يف البيت 
إال أهنم لن يقرروا احلمل واإلجناب إال بعد االطمئنان على املستقبل وكلما زادت املدة الزمنية هلذا األمر 
وىف غياب عدم املعرفة ابلنهاية احلتمية بوابء كوروان اخنفضت الرغبة اجلنسية عند الرجال واختلت الدورة 

الشهرية عند اإلانث نتيجة القلق والتوتر  وزاد امليل لتأجيل أي مشروع له عالقة إبجناب األطفال3.
- من املعروف أن معدل املواليد ينخفض بدرجة ملحوظة خالل الركود االقتصادي ألي جمتمع ومبا أن 

هذه اجلائحة ستتسبب يف معاانة اقتصادية طويلة املدة فمن غري املتوقع حماولة البعض إجناب أطفال. 
- حىت لو حدث زايدة يف احلمل فهذا ليس ابلضرورة يرتجم إىل مواليد فإن العديد من اإلحصائيات أثبتت 
أن خــــالل التعـــــرض للرعب واإلرهاب فإن هذا يؤدي إىل الرد الفعل الطبيعي يف كل الثدييات أال وهو 
زايدة يف الوالدات املبكــرة وكثــري مـــــــــن االجهـــــاض (كلمــــا زاد اخلــــــوف بـــــني النــــــاس كلمــــــا زاد التأثيـــــر 

السليب على احلوامل).
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- من املتوقع يف خضم الفوضى واإلجراءات االحرتازية املوجودة يف املستشفيات أن يتم جلوء العديد من 
السيدات احلوامل للوالدة يف البيت وهذا ميثل خطرا اضافيا على األم واملولود مما يدفع الكثري يف الرتاجع 

عن فكرة اإلجناب.
- اترخييا يف زمن الكوارث يزيد معدالت الطالق، خالل يناير 2020 شهدت مقاطعة وهان الصينية  أكثر 
من 24000 طلب للطالق حسب السلطات احمللية،حدث ذلك أيضاً خالل اعصار كاترينا يف الوالايت 

املتحدة وكساد  42008.

علماء  بني  موافقة  هناك   ،1964 إىل   1946 بني  ما  املواليد  طفرة  الثانية حدثت  العاملية  احلرب  بعد   -
االجتماع والدميوجرافيا أبن الطفرة يف عدد املواليد ستحدث بعد انقضاء جائحة كوروان حينما تتوافر شروط 

تربية األطفال يف مناخ هادئ ورفاهية اقتصادية6. 
- التحليــالت اإلحصائيـــة احلالية تؤكد فرصة حدوث طفرة يف املواليد عقب انتهاء وابء كوروان يف خالل 

1 إىل 5 سنوات ولكن موعد انتهاء اجلائحة ال ميكن حتديده بعد7.

من السابق ألوانه التنبؤ مبعدالت املواليد يف ظل عدم املعرفة بطول مدة اجلائحة الوابئية
 لفريوس كوروان والتداعيات الطويلة األجل على الشباب (صحيا، اقتصاداي، نفسيا) 

ومدى عمق الكساد االقتصادي على مستوى العامل.

إن جائحة كوروان سوف تتسبب يف اخنفاض عدد املواليد على املدى القصري وخالل التفشي
ولكن من املتوقع أن تعود معدالت املواليد إىل ما قبل تفشى الوابء

 بعد انتهائه بــــــــــــ 10-11 شهر.

نوعها  عن  النظر  بغض  املرتفعة  الوفيات  ذات  األحداث  أن  إىل  تشري  السابقة  األدبيات  - كل 
(جماعات-زالزل-األمراض واألوبئة) تؤدي إىل اخنفاض يف عدد املواليد بعد 9 أشهر من حدوثها. هذا ما 
حدث بعد اعصار كاثرينا يف الوالايت املتحدة وخالل تفشى وابء اإليبوال يف 2015 يف دول مثل ليبرياي، 

سرياليون، وغينيا حيث اخنفضت معدالت املواليد يف هذه الدول5.

"األحداث أو الكوارث (ومنها األوبئة) اليت تؤدى إىل زايدة يف عدد الوفيات
وتنخفض املواليد  بعد 9 أشهر من حدوثها"
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- صعوبة احلصول على الرعاية الطبية أثناء احلمل يف املستشفيات ومراكز الرعاية األولية وذلك حلشد كل 
اإلمكانيات املتاحة للسيطرة على الوابء.

- إن تكرار الذهاب لتلقي الرعاية الطبية هو مبثابة عامل خطورة لتلقي العدوى.

"مع وجود وفيات يف اجملتمع بسب وابء كوروان من املتوقع اخنفاض معدالت املواليد حىت انقضاء 
الوابء (9 شهور من احنساره) ويبدأ املعــــــدل يف االرتفاع إلــى املستــوايت الطبيعية أو أكثر بعد 

الشهر العاشر8" 
جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية يف 1918 تسببت يف حدوث طفرة يف معدالت املواليد 

يف معظم دول أورواب ابتداء من  91920.
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- احلمل يضعف اجلهاز املناعي ويزيد شدة املرض عند التعرض لفريوس كوروان مما يزيد احتماالت الوفاة.

ولكن كل  الوالدة  حديث  أو  للجنني  الفريوس  وصول  مدى  معرفة  الراهن  الوقـــــت  يف  الميكـــن   -

االحتماالت موجودة.

البحث، يف دراسة أجريت على 33 سيدة حامل  العدوى من األم للمولود ال زالت يف طور  انتقال   -

ومصابني ابلكوروان، تبني إجيابية العدوى يف 3 مواليد فقط يف أسبوعهم األول - مت تفسري هذا أن العدوى 

كانت بعد الوالدة وليس عن طريق املشيمة أو خالل املرور يف قناة الوالدة - عينات السائل األمنيوسي 

ودم احلبل السري كانت سلبية للفريوس مما يعىن أنه ال ينتقل عن طريق املشيمة او الدم. 

- لوحظ سابقا عند اإلصابة أبنواع أخرى من فريوسات كوروان (متالزمة الشرق األوسط - السارس) 

حدوث مضاعفات كثرية (االجهاض، موت األجنة، الوالدة املبكرة، احلمى، وأحياان بعض التشوهات يف 

حديثي الوالدة)10.  


