




شكل رقم )1( 

أعداد السكان في مصر وفًقا لنتائج التعدادات التي أجريت خالل الفترة من 1907 إلى 2017

المصـــدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020( الكتاب اإلحصائي لعام 2019

مليون نسمة 

تطور سكان مصر عبر مائة عام

تجــاوز عــدد ســكان مصــر الـــ 100 مليون نســمة، لتصبح 

الدولــة رقــم 14 علــى مســتوى دول العالــم مــن حيــث 

عــدد الســكان، وتأتــي الصيــن والهنــد فــي المقدمــة، 

وكل منهمــا تجــاوز 1,3 مليــار نســمة، تليهمــا الواليات 

المتحــدة التــي بلــغ عــدد ســكانها نحــو 330 مليــون 

ــن 200  ــراوح عــدد ســكانها بي ــع دول يت ــم أرب نســمة، ث

و300 مليــون، هــي: إندونيســيا وباكســتان والبرازيــل 

ونيجيريــا، ثــم ســبع دول يتــراوح عــدد ســكانها بيــن 

وروســيا  بنجاديــش  وهــي:  نســمة،  مليــون  و200   100

والمكســيك واليابــان وإثيوبيــا والفلبيــن ومصــر.

القــرن  خــال  مصــر  ســكان  عــدد  تغيــر  وقــد 

الماضــي، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )1( مــن 

نحــو 13 مليونـًـا فــي 1920 إلــى نحــو 32,7 مليونـًـا فــي 

1970، ثــم إلــى 100 مليــون فــي 2020، وخــال القــرن 

ــى  ــادة الســنوية إل الماضــي اتجــه متوســط الزي

االرتفــاع عبــر الزمــن، فقــد أضافــت مصــر إلــى 

 1920 عامــي  بيــن  نســمة  ماييــن   3,6 ســكانها 

 1940 عامــي  بيــن  نســمة  ماييــن   9,3 ثــم  و1940، 

 1960 عامــي  بيــن  نســمة  مليــون   16,7 ثــم  و1960، 

 1980 بيــن عامــي  25,5 مليــون نســمة  ثــم  و1980، 

 2000 عامــي  بيــن  نســمة  33,5مليــون  ثــم   و2000، 

و2020.

أ. د. ماجـد عثمـان
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االقتصاد والعلوم السياسية
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شكل رقم )2( : أعداد المواليد في مصر خالل الفترة من 2000 إلى 2019

المصـــدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020( الكتاب اإلحصائي لعام 2019

وتبيــن دراســة اتجــاه عــدد المواليــد الســنوي خــال 

الفتــرة مــن 2000 إلــى 2019 )شــكل 2( أن الثبــات فــي 

عــدد المواليــد - والــذي ظــل ســائًدا عنــد مســتوى 

1,8 مليــون مولــود ســنويًّا فــي الســنوات الخمــس 

األولــى - أعقبــه اتجــاه إلــى الزيــادة بــدًءا من عام 2006 

ليصــل إلــى 2,7 مليــون مولــود عــام 2014، بزيــادة نحــو 

ا إذا مــا  50% فــي  8 ســنوات، وهــي زيــادة ضخمــة جــدًّ

أخذنــا فــي االعتبــار تبعاتهــا علــى قطاعــات عديــدة 

ــا مزدوًجــا،  منهــا قطــاع التعليــم، الــذي واجــه تحدًي

حيــث  أكبــر؛  لعــدد  أفضــل  تعليــم  تقديــم  وهــو 

فرضــت عليــه الزيــادة الســكانية مواجهــة تحــدي 

واالســتجابة  إضافييــن،  تاميــذ   %50 اســتيعاب 

علــى التــوازي لمتطلبــات االرتقــاء بجــودة التعليــم 

فــي ظــل إمكانــات محــدودة. 

ولتوضيــح داللــة عــدد المواليــد فــي مصــر مقارنــة 

بمواليــد دول أخــرى يبيــن شــكل )3( أن إجمالــي 

بلــغ   2020-2015 الفتــرة  خــال  مصــر  مواليــد  عــدد 

12,9 مليــون مولــود، ويعــادل ذلــك عــدد المواليــد 

خــال الفتــرة نفســها لــكل مــن فرنســا وبريطانيــا 

والنرويــج وفنلنــدا  والســويد  وإيطاليــا وإســبانيا 

إجمالــي  تقديــر  يصــل  المقابــل  وفــي  مجتمعــة، 

عــدد ســكان هــذه الــدول فــي عــام 2020، إلــى نحــو 

مــن مرتيــن ونصــف  أكثــر  أي  261 مليــون نســمة، 

عــدد ســكان مصــر، ويصــل إجمالــي الناتــج المحلــي 

لهــذه الــدول مجتمعــة إلــى 9,4 تريليونــات دوالر، أي 

نحــو 26 ضعــف إجمالــي الناتــج المحلــي فــي مصــر.

ويمكــن الوصــول إلــى النتيجــة نفســها إذا مــا قمنــا 

دول  مواليــد  بعــدد  مصــر  مواليــد  عــدد  بمقارنــة 

ناميــة أخــرى، وتشــير تجــارب دول آســيوية عديــدة 

إلــى نجــاح فــي ضبــط وتيــرة النمــو الســكاني، ومنهــا 

فيتنــام والتــي يقتــرب عــدد ســكانها الـــ )97,3 مليونـًـا( 

مــن عــدد ســكان مصــر، إال أن عــدد مواليدهــا خــال 

ــى 2020 يســاوي ثلثــي عــدد مواليــد  ــرة مــن 2015 إل الفت

مصــر خــال الفتــرة نفســها، وينطبــق ذلــك أيًضــا 

علــى تايانــد، والتــي يصــل عــدد ســكانها إلــى نحــو 

70% مــن عــدد ســكان مصــر إال أن عــدد مواليدهــا 

ال يتجــاوز 28% مــن عــدد مواليــد مصــر خــال الفتــرة 

مــن 2015 إلــى 2020، أمــا الصيــن والتــي انفــردت باتخــاذ 

فقــد  صارمــة  بطريقــة  وطبقتهــا  حــادة  إجــراءات 

شــهدت تحــوًلا أكثــر ســرعة، ففــي خــال الفتــرة مــن 

1960 إلــى 1980 ارتفــع عــدد ســكان الصيــن بنحــو %51، 

لتكســر الصيــن حاجــز المليــار نســمة فــي عــام 1980 
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 660 نحــو   1960 عــام  فــي  عــدد ســكانها  أن كان  بعــد 

مليــون نســمة، ونتيجــة لتطبيــق سياســة الطفــل 

الســكانية  الزيــادة  معــدالت  انخفضــت  الواحــد 

 ،2000 إلــى   1980 مــن  الفتــرة  خــال   %29 إلــى  لتصــل 

وواصلــت الصيــن ضبــط معــدالت النمــو الســكاني 

خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2020؛ حيث زاد عدد ســكانها 

بنحــو 11% فقــط، وقــد أدى هــذا االنخفــاض الســريع 

فــي معــدالت اإلنجــاب إلــى اســتفادة الصيــن مــن 

 ،)demographic dividend( ــة المنحــة الديموجرافي

والتــي بمقتضاهــا يــؤدي االنخفــاض الســريع فــي 

عــدد األطفــال إلــى اســتثمار أكبــر فــي الطفــل، والذي 

بــدوره ســيؤدي بــدوره لزيــادة متوســط اإلنتاجيــة، 

ــر،  ــى األمــام بســرعة أكب ــمَّ دفــع االقتصــاد إل ومــن ث

الصيــن  ســكان  عــدد  يــزداد  أن  ــع  المتوقَّ ومــن 

بأقــل مــن 1% خــال العشــرين ســنة القادمــة، وأن 

الثبــات عــام 2031،  إلــى  يصــل عــدد ســكان الصيــن 

لتتــرك الصــدارة باعتبارهــا أكبــر دول العالــم ســكانًا 

ســتظل  كانــت  وإن   ،2027 عــام  بحلــول  الهنــد  إلــى 

الــذي  والعلمــي  االقتصــادي  بتفوقهــا  محتفظــة 

لــم يكــن مــن الممكــن تحقيقــه فــي ظــل اســتمرار 

ــي  ــادة الســكانية التــي كانــت تشــهدها قبــل تبنِّ الزي

سياســة الطفــل الواحــد.   

شكل رقم )3( : أعداد المواليد في مصر خالل الفترة من 2000 إلى 2019

سكان مصر نظرة مستقبلية

الكميــة  والنمــاذج  التحليليــة  الدراســات  وفــرت 

ــا لعمــل إســقاطات ســكانية طويلــة  مصــدًرا مهمًّ

متعــددة،  لســيناريوهات  وفًقــا  للســكان  األجــل 

العامــرة  المجــاالت  مــن  المجــال  هــذا  ويعــد 

بالدراســات التــي أنتجها الباحثــون المصريون على 

مــدار الخمســين عاًمــا الماضيــة، كمــا يقــوم قســم 

إســقاطات  بإعــداد  المتحــدة  باألمــم  الســكان 

ســكانية دوريــة لــكل دول العالــم، وفًقــا لمنهجيــة 

واحــدة تســمح بالمقارنــات الدوليــة، ويتــم تحديــث 

هــذه اإلســقاطات الســكانية دوريًّــا وفًقــا لنتائــج 

يتــم  التــي  الســكانية  المســوح  أو  التعــدادات 

2012 قــدر مكتــب الســكان  عملهــا، وفــي إصــدارة 

باألمــم المتحــدة أن عــدد ســكان مصــر ســيصل 

ــى 102,6 مليــون نســمة، ويصــل  بحلــول عــام 2030 إل

إلــى 121,8 مليــون نســمة، إال أن  بحلــول عــام 2050 

حــت وصول  اإلصــدارة األخيــرة لمكتــب الســكان رجَّ

مصــر بحلــول عــام 2030 إلــى 120,8 مليــون نســمة، 

وإلــى 160 مليونًــا بحلــول عــام 2050 )شــكل 4(. 

Source: UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
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شكل رقم )4( : مقارنة بين إسقاطات السكان لمصر وفًقا لإلسقاطات الصادرة عام 2012 و2019

Source: UN (2012) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, 
and, UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

التــي  القرائــن  ضــوء  فــي  المراجعــة  هــذه  وتأتــي 

 ،2014 لعــام  الصحــي  الســكاني  المســح  أظهرهــا 

 ،2017 لعــام  الســكاني  التعــداد  نتائــج  وفــي ضــوء 

وكمــا يوضحــه الشــكل )5( فــإن الهــرم الســكاني 

 2006 بيــن تعــدادي  لمصــر حــدث فيــه تغيــر فيمــا 

و2017، حيث اتسعت قاعدة الهرم لتدل على زيادة 

نســبية فــي التركيبــة العمريــة لصالــح الشــريحة 

األصغــر عمــًرا، ففــي حيــن كانــت نســبة الســكان 

 ،%10,6 نحــو   2006 تعــداد  فــي  ســنوات   5 مــن  أقــل 

ارتفعــت النســبة إلــى 13,6 % فــي 2017، وحــدث ذلــك 

أيًضــا فــي الفئــة العمريــة التاليــة، وهــو مؤشــر علــى 

اتجــاه مؤشــرات اإلنجــاب إلــى االرتفــاع، وياحــظ 

أن االنخفــاض الــذي شــهدته أعــداد المواليــد هــو 

تحــول فــي االتجــاه الصحيــح، ولكــن يجــب ماحظــة 

أن االرتفــاع فــي معــدالت اإلنجــاب، والــذي بــدأ منــذ 

عــام 2006 سيســتمر تأثيــره لمــدد طويلــة؛ حيــث إن 

مواليــد الفتــرة مــن 2006 إلــى 2016 سيســتمر تأثيرهــم 

لعقــود قادمــة، ســواء مــن الناحيــة الديموجرافيــة 

عندمــا يصلــون إلــى عمــر اإلنجــاب ويســهمون فــي 

أو  الســكانية،  الزيــادة  مــن  أخــرى  موجــة  إحــداث 

مــن الناحيــة االقتصاديــة عندمــا يصلــون إلــى عمــر 

العمــل ويشــكلون ضغًطــا علــى ســوق العمــل.

األرقــام  هــذه  تقييــم  المفيــد  مــن  يكــون  وربمــا 

ــع أن  فــي ضــوء مقارنــة التغيــر الــذي مــن المتوقَّ

أن  ــع  المتوقَّ مــن  الــذي  بالتغيــر  مصــر  تشــهده 

اختيارنــا  وقــع  وقــد  أخــرى،  ناميــة  دول  تشــهده 

لعقــد هــذه المقارنــة علــى دولتيــن مــن دول إقليــم 

الشــرق األوســط همــا تركيــا وإيــران، وتتشــارك 

مصــر مــع هاتيــن الدولتيــن، فــي كونهــا الــدول 
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الثــاث األكبــر ســكانًا فــي المنطقــة، وظــل عــدد 

كبيــر  حــد  إلــى  متقارًبــا  الثــاث  الــدول  ســكان 

العشــرين  القــرن  مــن  األول  النصــف  طــوال 

اإلقليــم،  باقــي  ســكان  عــدد  عــن  كبيــر  بفــارق 

ــدول  وكمــا يبيــن شــكل )6(، فــإن عــدد ســكان ال

الثــاث كان متســاوًيا حتــى عــام 1990، ثــم زاد عــدد 

ســكان مصــر بمعــدالت أكبــر ممــا شــهدته تركيــا 

ر مكتــب الســكان باألمــم المتحــدة  أو إيــران، ويقــدِّ

أن الفــارق بيــن ســكان مصــر وســكان كل مــن 

تركيــا وإيــران بلــغ عــام 2020 نحــو 18 مليــون نســمة، 

ــا ليصل ســكان  ــع أن يتســع الفــارق تدريجيًّ وُيتوقَّ

مصــر إلــى 160 مليــون نســمة عــام 2050، مقابــل 103 

ماييــن نســمة فــي إيــران، و97 مليــون نســمة فــي 

تركيــا، ومــن شــأن التــوازن الســكاني الجديــد الذي 

ــر  ستشــهده منطقــة الشــرق األوســط أن ُيوفِّ

ــادة اإلقليميــة لمصــر فــي  فرًصــا الســتعادة الري

نــت مــن االســتثمار بكثافــة فــي رأس  حــال تمكَّ

المــال البشــري، بحيــث يرتفــع متوســط إنتاجيــة 

الفــرد، وُيترَجــم ذلــك إلــى قــوة اقتصاديــة. أمــا إذا 

الزيــادة  فــإن  ذلــك؛  فــي تحقيــق  أخفقــت مصــر 

بل مصــر بقيــود  الســكانية الُمشــار إليهــا ســتكِّ

نهــا مــن تحقيــق مثــل هــذه االنطاقــة.   ــن تُمكِّ ل

السياسات السكانية

عديــدة  ســكانية  سياســات  مصــر  أطلقــت 

خــالل العقــود الخمســة األخيــرة، وكان آخرهــا 

شكل رقم )5( : الهرم السكاني، مصر 2006 و2017

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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شكل رقم )6( : إسقاطات السكان لكل من مصر وإيران وتركيا من 1990 - 2050

Source: UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population//

 ،)2030-2015( للســكان  القوميــة  االســتراتيجية 

العامــة  المبــادئ  االســتراتيجية  هــذه  وتبنَّــت 

التاليــة:

عناصــر . 1 أحــد  باعتبارهــم  الســكان  إلــى  النظــر 

تتعــدى  ألَّا  علــى  للدولــة،  الشــاملة  القــوة 

الدولــة  قــدرة  الســكانية  الزيــادة  معــدالت 

بالجــودة  األساســية  الخدمــات  توفيــر  علــى 

الزيــادة  معــدالت  تؤثــر  أال  وعلــى  المناســبة، 

مــن  الفــرد  علــى متوســط نصيــب  الســكانية 

المــوارد الطبيعيــة، ال ســيما الميــاه والطاقــة 

واألرض الزراعيــة، وعلــى أن تتناســب معــدالت 

الزيــادة الســكانية مــع قــدرة االقتصــاد الوطني 

التنميــة  مــن  مرتفــع  مســتوى  تحقيــق  فــي 

معــدالت  فــي  خفــض  وتحقيــق  البشــرية، 

البطالــة.

مــع . 2 أبنائهــا،  عــدد  تحديــد  فــي  األســرة  حــق 

تأميــن حقهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات، 

والصحــة  األســرة،  تنظيــم  وســائل  وكذلــك 

إلــى  الوصــول  مــن  نهــا  تمكِّ التــي  اإلنجابيــة 

األطفــال.  مــن  المرغــوب  العــدد 

مســؤولية الدولــة عــن توعيــة أفــراد المجتمــع . 3

علــى  المرتفعــة  اإلنجــاب  معــدالت  بأخطــار 

الصعيــد الوطنــي، وأخطــار اإلنجــاب المتكــرر 

والطفــل،  األم  صحــة  علــى  والمتقــارب 

تنظيــم  خدمــات  توفيــر  عــن  ومســؤوليتها 

مرتفعــة  بجــودة  اإلنجابيــة  والصحــة  األســرة 

بالمجــان لألســر  توفيرهــا  مــع  لمــن يطلبهــا 

الدخــل.  محــدودة 

تلتــزم الدولــة بإدمــاج المكــون الســكاني فــي . 4

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  خطــط 
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تنفيــذ  خــال  مــن  أهــداف ســكانية  وبتحقيــق 

الحوافــز  وبتطبيــق  القوميــة،  المشــروعات 

األســرة  مفهــوم  ــي  تبنِّ لتشــجيع  اإليجابيــة 

الصغيــرة، مــن خــال البرامــج التــي تهــدف إلــى 

الفقــر. حــدة  مــن  والتخفيــف  الفقــراء  تمكيــن 

المختلفــة . 5 بأبعادهــا  الســكانية  المشــكلة 

ــل تحدًيــا يســتوجب ضــرورة توفيــر البيئــة  تمثِّ

األهليــة  الجمعيــات  علــى مشــاركة  المحفــزة 

ــب إذكاء الجهــود  والقطــاع الخــاص، كمــا تتطلَّ

لمواجهتهــا.    التطوعيــة 

البرنامــج . 6 إدارة  فــي  الامركزيــة  تطبيــق 

الســكاني، بمــا يزيــد مــن فاعليــة المشــروعات 

وكفاءتهــا، وضمـــــان مـراعـاتـهـــــــا للخصوصيــة 

المحلــي. للمجتمــع  الثقافيــة 

ضمــان حــق المواطــن فــي الهجــرة والتنقــل . 7

مــع  يتعــارض  ال  بمــا  البــاد وخارجهــا،  داخــل 

بهــا. المعمــول  القوانيــن 

وارتكزت االستراتيجية على العناصر التالية:

تمايــز فــي التنــاول يراعــي التنــوع بيــن الفئــات . 1

المســتهدفة )المناطق الجغرافية والشــرائح 

االجتماعيــة(.

التطوعــي، . 2 للعمــل  الكامنــة  القــوة  توظيــف 

وتشــجيع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص 

أهــداف  تحقيــق  فــي  أكبــر  دور  لعــب  علــى 

الســكاني. البرنامــج 

المســتوى . 3 علــى  للتنســيق  فعالــة  آليــة 

المحلــي. المســتوى  علــى  وكذلــك  المركــزي 

توظيــف لــألدوات العصريــة، ال ســيما اإلعــام . 4

االجتماعــي.

تســمح . 5 ثَــة  ُمحدَّ معلوماتيــة  منظومــة 

المحلــي. المســتوى  علــى  والتقييــم  بالمتابعــة 

مكــون قــوي للبحــث العلمــي االجتماعــي لفهم . 6

اإلنجابــي  الســلوك  فــي  التحــوالت  ومتابعــة 

ومحدداتــه.  

وتبنَّت االستراتيجية األهداف التالية:

المصـــري . 1 المواطـــن  حيـــاة  بنوعيـــة  االرتقـــاء 

مـــن خـــال خفـــض معـــدالت الزيـــادة الســـكانية؛ 

إلحـــداث التـــوازن المفقـــود بيـــن معـــدالت النمـــو 

االقتصـــادي ومعـــدالت النمـــو الســـكاني.  

اســتعادة ريـــــادة مصــــــــر اإلقليميــة مــن خــال . 2

المصــري  المواطــن  خصائــص  تحســين 

والســـلـوكـيـــــــة. والـمـهـاراتـيـــــــة  المـعـرفـيــــــــة 

فــي مصــر . 3 الســكانية  الخريطــة  رســم  إعــادة 

نحــو  علــى  الســكان  توزيــع  إعــادة  خــال  مــن 

يحقــق األمــن القومــي المصــري، ويأخــذ فــي 

االعتبــار تحقيــق أهداف ســكانية للمشــروعات 

القوميــة التــي يتــم التخطيــط لهــا.  

والســام . 4 االجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق 

التباينــات  تقليــل  خــال  مــن  االجتماعــي 

المناطــق  بيــن  التنمويــة  المؤشــرات  فــي 

افيــة.  الجغر

الزيادة السكانية: منحة أم محنة؟

بصفــة عامــة تصبــح الزيــادة الســكانية منحــة،إذا 

لــة فــي اإلنتــاج الحقيقــي 
ِ
ترتَّــب عليهــا زيــادة مقاب

للدولــة، والــذي يتحقــق بزيــادة فــي أعــداد المنتجين 

والمبدعيــن وليــس فــي أعــداد المتعطليــن، وأن 

يترتَّــب علــى الزيــادة الســكانية خفــض فــي معدالت 

الفقــر وزيــادة فــي متوســط الدخــل بحيــث تصاحــب 

الزيــادة فــي حجــم الســوق زيــادة مماثلــة فــي القــوة 

التصنيــع  لتنشــيط  دافًعــا  وتصبــح  الشــرائية، 

علــى  قــادًرا  المجتمــع  يصبــح  وبالتالــي  المحلــى، 

خلــق فــرص عمــل منتجــة.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

 - 34 -

وتســتند اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي الســـيـــــــــاق 

إلــى تحليــل تأثيــر حجــم الـســـــــكـــان  الـمـصــــــــــري 

والـزيــــــــــــادة الســــكـانـيـــــة علـــى كـــــل من الجوانـــب 

األربـعــــــة التاليــة:

1( القوة الشاملة للدولة

مــن المؤكــد أن التكاثــر هــو ضــرورة للحفــاظ علــى 

الدولــة  لوجــود  حتميــة  وهــو  البشــرى،  الجنــس 

التراجــع الحــاد فــي أعــداد الســكان  وبقائهــا؛ ألن 

يــؤدى بالضــرورة إلــى تراجــع القــوة البشــرية التــي 

يدافــع  جيــش  فــي  متمثلــة  الدولــة  عــن  تدافــع 

التــي  البشــرية  القــوة  تراجــع  وإلــى  عــن حدودهــا، 

التــي  العمــل  قــوة  فــي  اقتصادهــا متمثلــة  تبنــي 

األساســية  الخدمــات  وتوفــر  اإلنتــاج  عجلــة  تديــر 

ــه مــن المنطقــي أن  ــي فإن لســكان الوطــن، وبالتال

بقائهــا  علــى  الحفــاظ  إلــى  المجتمعــات  تســعى 

باعتبــاره  الحفــاظ علــى عــدد ســكانها  مــن خــال 

أحــد عناصــر القــوة الشـــــاملة للدولــة، إال أن هــذه 

النظريــة أصبحــت علــى المحــك فــي ضــوء قناعــة 

مــن  أهميــة  أكثــر  البشــر  نوعيــة  بــأن  راســخة 

للروبوتــات،  المتنامــي  االســتخدام  وأن  عددهــم، 

وإدخــال تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي مختلف 

نواحــي الحيــاة ســيقلل االعتمــاد علــى قــوة العمــل 

اختفــاء  إلــى  وســيؤدي  الحاليــة،  بمواصفاتهــا 

تدريجــي لمهــن عديــدة؛ ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تحول 

ماييــن العامليــن فــي أرجــاء العالــم إلى متعطلين.

ضبــط  عــدم  يــؤدي  المصــري،  الســياق  وفــي 

مســتويات الزيــادة الســكانية إلــى زيــادة الــواردات 

مــن الســلع الغذائيــة ومصــادر الطاقــة، وبالتالــي 

يؤثــر  مــا  الخــارج، وهــو  زيــادة االعتمــاد علــى  إلــى 

بــدوره علــى اســتقال القــرار الوطنــي، يضــاف إلــى 

ذلــك مــا ســتؤدى إليــه الزيــادة الســكانية مــن زيــادة 

فــي حجــم الطلــب علــى الســلع دون أن يصاحــب 

ذلــك زيــادة فــي متوســط دخــل الفــرد، ومــن ثــمَّ 

خــال  مــن  الســلع  علــى  الطلــب  إشــباع  ســيتم 

مزيــد مــن االســتيراد الــذي يجعــل مصــر ســوًقا 

واعــدة لتصريــف الســلع التــي تنتجهــا دول أخــرى.

2( الموارد الطبيعية المـتـــاحـــة 
والتنميـــة المستدامة

ســتؤدى الزيــادة الســكانية حتًمــا إلى زيــادة الطلب 

علــى الميــاه وعلــى مصــادر الطاقــة، وســتؤدي إلــى 

مزيــد مــن البنــاء علــى األرض الزراعيــة، وسيشــكل 

ذلك إضراًرا بالبيئة واســتنزاًفا للموارد الطبيعية، 

التنميــة،  الســتدامة  تحدًيــا  ذلــك  وســيمثِّل 

وســيزيد مــن هشاشــة المجتمــع، وســيؤثر ســلًبا 

علــى قدرتــه علــى مواجهــة التحديــات البيئيــة وعلــى 

ينجــم  أن  يمكــن  ومــا  المناخــي،  التغيــر  رأســها 

عنــه مــن احتمــال ارتفــاع مســتويات البحــار وغــرق 

مســاحات مــن الدلتــا المكتظــة بالســكان.

3( جودة الحياة وجودة الخدمات المقدَّمة

ســتؤدى الزيادة الســكانية حتًما إلى تراجع في نوعية 

الحيــاة، وإلــى تراجــع فــي إتاحــة الخدمــات األساســية، 

وإلــى تدنــي جــودة هــذه الخدمــات، كمــا ســتؤدى إلــى 

مزيــد مــن التزاحــم الــذي يؤثــر ســلًبا علــى الســلوكيات 

مــن  تســببه  مــا  إلــى  باإلضافــة  العامــة،  واألخــاق 

ضغــط علــى المرافــق العامــة واإلســكان. 

4( رأس المـــال البشـــــري 

يتوافــق المجتمــع المصــري علــى أن االســتثمار 

الســـريع  االنخفـــاض  أدى 
في مـعـــــــــدالت اإلنـجــــــــــــــــــــاب 
بالصيـــن إلى اســـتفادتها من 
المنحـــة الديموجرافية، والتي 
االســـتثمار  يتـــم  بمقتضاهـــا 
بشـــكل أكبر في الطفل، ومن 
ثـــمَّ زيادة متوســـط اإلنتاجية، 

ودفـــع عجلـــة االقتصاد.
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تُحــدث  حتــى  الوحيــد  الســبيل  هــو  البشــر  فــي 

مصــر نقــات نوعيــة وســريعة فــي تحقيــق تنميــة 

برنامًجــا  التوافــق  هــذا  ويعكــس  مســتدامة، 

إلصــاح التعليــم العــام يركــز علــى نوعيــة التعليــم، 

وعلــى تنميــة القــدرة علــى التعلــم وتحفيــز اإلبــداع 

هــذا  نجــاح  ويعتمــد  المصــري،  الطفــل  لــدى 

البرنامــج علــى عناصــر عديــدة، مــن أهمهــا توفيــر 

المــوارد الماديــة والبشــرية لتنفيــذه، وغنــي عــن 

البيــان أن حجــم هــذه المــوارد يعتمــد علــى عــدد 

التاميــذ الذيــن سيشــملهم البرنامــج، وزيــادة أو 

نقــص عــدد التاميــذ يرتبــط بأعــداد المواليــد أي 

نــت مصــر مــن  بمســتويات اإلنجــاب، وكلمــا تمكَّ

ذلــك  أدى  الســكانية  الزيــادة  مســتويات  ضبــط 

إلــى تخصيــص مــوارد كافيــة لــكل طفــل، وإذا لــم 

ــن هــذا البرنامــج مــن تغطيــة كل أو معظــم  يتمكَّ

األطفــال فــي ســن التعليــم بمــوارد كافيــة، فــإن 

الزيــادة الســكانية بمســتوياتها الحاليــة لــن تــؤدى 

إلــى زيــادة فــي أعــداد المنتجيــن والمبدعيــن وإنمــا 

المتعطليــن. رصيــد  إلــى  ســتضاف 

نظرة مستقبلية: أجندة مقترحة 
للبرنامج السكاني المصري 

األجنــدة المقترحــة للبرنامــج الســكاني المصــري 

يجب أن تنطلق من قراءة نقدية متعمقة لمسار 

أكثــر مــن نصــف قــرن مــن التخطيــط الســكاني، 

ــل فــي عــدد مــن السياســات واالســتراتيجيات  تمثَّ

الســكانية، وهــذه القــراءة النقديــة يجــب أن: 

تأخــذ فــي اعتبارهــا النجاحــات التــي تحققــت فــي . 1

التجربــة المصريــة دون أن تتجاهــل اإلخفاقــات 

التــي وقعــت. 

حققــت . 2 أخــرى  دول  تجــارب  مــن  تســتفيد 

نجاحــات فــي إحــداث تخفيــض ملمــوس فــي 

تتجاهــل  وال  الســكانية،  الزيــادة  معــدالت 

أن مــا نتــج عــن ذلــك مــن تغيــر فــي التركيبــة 

الســكانية يجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان، دون 

أن تصبــح هــذه التغيــرات هاجًســا يــؤدي إلــى 

لــن  التــي  نفســها  بالوتيــرة  العمــل  تفضيــل 

تحــدث تغييــًرا جذريًّــا فــي معادلــة الســكان – 

الحيــاة. جــودة   – الطبيعيــة  المــوارد 

ــا لإلجابــة عــن . 3 ــى مدخــًلا محايــًدا وموضوعيًّ تتبنَّ

الســكانية  الزيــادة  »هــل  الرئيــس  الســؤال 

منحــة أم محنــة؟«، وأن تكــون اإلجابــة عــن هــذا 

أخــًذا  الواقــع،  الســؤال نابعــة مــن ضــرورات 

الزمــن،  عبــر  ثابتــة  ليســت  أنهــا  االعتبــار  فــي 

وإنمــا تتغيــر حســب تغيــر الواقــع االقتصــادي 

واالجتماعــي.

فــي . 4 اســتقرت  مســلمات  دراســة  تعيــد 

األذهــان دون أن تكــون مبنيــة علــى القرائــن، 

لتها  شــكَّ المســلمات  هــذه  أن  تســتبعد  وال 

مجموعــات المصالــح أو ســاندتها تصــورات 

شــخصية غيــر مبنيــة علــى الدراســات الجــادة، 

ويحتــاج األمــر إلــى إعــادة دراســة العاقــة بيــن 

مســتوى  وبيــن  والديــن،  اإلنجابــي  الســلوك 

كلمـــا تمكَّنـــت مصر مـــن ضبط 
مســــــــتويات الزيـــادة الســـكانية، 
أمكنهــــا تخصيـــص مـــوارد كافية 
لـــكل طفـــل، ومن ثـــمَّ النجـــاح في 
برنامـــج إصـــاح التعليـــم، والذي 
يـســــــتـهــــدف االرتـقـــــــــاء بنوعيـــة 
التعليـــم، وتنميـــة قـــدرة الطفـــل 

المصـــري علـــى اإلبداع.
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اإلنجــاب والتعليــم، وبيــن مســتوى اإلنجــاب 

والفقــر، ومــدى قــدرة التوســع العمرانــي علــى 

الســكانية.       الزيــادة  اســتيعاب 

السـيــاســـــــــــات  أن  إلـــى  أشــــــــــرنا  أن  ســـبق 

لـــم  المتتابعـــة  الســـكانية  واالســـتراتيجيات 

الكميـــة  األهـــداف  كل  تحقيـــق  فـــي  تنجـــح 

الجهـــات  تلتـــزم كل  أن  ويُقتـــرح  تبنَّتهـــا،  التـــي 

برنامـــج  بتبنِّـــي  الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة 

ســـكاني يتســـم بالفاعليـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف 

والكفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد المحـــدودة، 

التاليـــة: الجوانـــب  وتراعـــي 

ترجمـــة اإلرادة السياســـية المســـاندة لجهـــود . 1

المســـتوى  علـــى  الســـكانية  الزيـــادة  ضبـــط 

المركـــزي إلـــى المســـتوى المحلـــي، والحـــرص 

ضبـــط  بهـــدف  بهـــا؛  االلتـــزام  تكريـــس  علـــى 

بصياغـــة  يتعلـــق  فيمـــا  الســـكانية  الزيـــادة 

السياســـات والتشـــريعات القطاعيـــة )ومنهـــا 

الضمـــان االجتماعـــي – التشـــغيل – التأميـــن 

الوزاريـــة.  اللوائـــح والقـــرارات  الصحـــي( وفـــي 

الملـــف الســـكاني دون إغفـــال جوانـــب . 2 إدارة 

 )Political economy( السياســـي  االقتصـــاد 

ــات  ــي ذلـــك جماعـ ــا فـ ــكانية، بمـ ــة السـ للقضيـ

والسياســـية  االقتصاديـــة  المصالـــح 

مـــع  مصالحهـــا  تتشـــابك  التـــي  والثقافيـــة، 

محـــاور العمـــل الخاصـــة باســـتراتيجيات ضبـــط 

الســـكانية. الزيـــادة 

اســـتحداث إطـــار مؤسســـي مناســـب يراعـــي . 3

ــكانية مـــن خـــال مدخـــل  ــة السـ ــاول القضيـ تنـ

متكامـــل يعالـــج المحـــاور المختلفـــة بشـــكل 

الشـــركاء  كل  ـــل  تحمُّ ويضمـــن   ،
ٍ
متـــواز

لمســـؤولياتهم، علـــى أن يتـــم ذلـــك مـــن خـــال 

آليـــات تتســـم بالمرونـــة، وســـرعة االســـتجابة، 

هـــذا  فـــي  الســـابقة  بالتجـــارب  واالســـتفادة 

الصـــدد.

علـــى . 4 والتقييـــم  للمتابعـــة  آليـــة  تطبيـــق 

المســـتوى المحلـــي، تعتمـــد علـــى مؤشـــرات 

مســـتقلة  جهـــات  بواســـطة  قياســـها  يتـــم 

)بمعـــزل عـــن مقـــدم الخدمـــة( وفًقـــا للقواعـــد 

ـــا.   دوليًّ عليهـــا  المتعـــارف  المنهجيـــة 

ــي . 5 ــت فـ ــد والوقـ ــة الجهـ ــراق وإضاعـ ــدم اإلغـ عـ

اســـتحداث سياســـات واســـتراتيجيات جديـــدة 

يتـــم  لـــم  والـــذي  منهـــا،  بالمتـــاح  واالكتفـــاء 

ـــا(. ـــا أو جزئيًّ تنفيـــذه )كليًّ


