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 مصر  في التنموية وانعكاساته السكاني للوضع جغرافي تحليل
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 ناصف  محمد شوقي محمد. د
 الجغرافيا بقسم مساعد أستاذ
 المنصورة  جامعة - اآلداب كلية

mohshawkymoh3@gmail.com 
 العربية:اللغة الملخص ب

  واالقتصادية،  السكانية،  األوضاع  على  الضوء  القاء  إلى  الدراسة  هدفت 
 قياس   خالل  من  األخيرة  العقود   في  تغيرات   من  بها  لحق  وما  مصر،  في  واالجتماعية

 الفرص   تلك  استغالل  أمام  تقف  التي  التحديات   مدى  تكشف  التي  المؤشرات   بعض 
 .  التنموية

  دراسة   عند   األصولي  المنهج:  أهمها  عدة  مناهج  على  الدراسة  واعتمدت 
 العمري   التركيب   مالمح  دراسة  في  التحليلي  والوصفي  بالتنمية،  المرتبطة  القضايا
  االقتصادية،  والعوائد   الديموغرافي  التحول  بين  العالقة  يوضح  الذي  واالقتصادي  للسكان،
  نمو  لحساب   األسية  والمعادلة  التقديرات   مثل  السكاني  التحليل  أساليب   إلى  إضافة
 . وغيرها العمر بيانات  لدقة المتحدة األمم سكرتارية ومؤشر السكان،

 :أهمها عدة نتائج عن الدراسة أسفرت وقد
  مليون   30  حوالي  من  أعدادهم  زادت   حيث   ؛السكاني  مصر  حجم  في  المستمر  االرتفاع  -

 . 2020 عام  نسمة مليون  102 عن يزيد   ما إلى 1966  عام نسمة
  بسبب   ؛(2020  –  2006)  المدة  في%    62  إلى%    55  من   اإلعالة  نسبة  ارتفاع  -

 العام  منذ (  سنة  65  من  ألقل  ، 15)  الوسطى  العمرية  الفئة  حجم  في  النسبي  التراجع
2006. 
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  المالية   األزمة  تداعيات   بسبب   ؛2017  عام %    11.8  إلى  ليصل  البطالة  معدل  ارتفاع  -
  األجنبي   االستثمار  تدفق  وتأثر  ،2008  العام  منذ   المصري   االقتصاد   على  العالمية
 .2011  عام يناير  ثورة أعقبت  التي  السياسية باألحداث  المباشر
 : أهمها التوصيات ببعض الدراسة وأوصت

  سن  في  امرأة   لكل  أطفال  3  تجاوزت   التي  الخصوبة  معدالت   خفض   في  اإلسراع  -
  الدينية   المعتقدات   لتصحيح  الالزم  الدعم  وحشد   قومية،  قضية   واعتبارها  اإلنجاب،
 مستويات   على  للسيطرة  جدية  خطط   تنفيذ   في  تسهم  التي  القوانين  وسن   الخاطئة،
 . الخصوبة

 خالل  أبنائها   ورعاية  العمل،  سوق   في   اإلناث   إدماج  في  الخاص   القطاع  دور  تفعيل   -
 العمل،   إلى  االنتقال  صعوبة  على  للتغلب   المواصالت   وسائل  وتوفير  العمل،  ساعات 
 .المختلفة األسواق إلى للوصول تؤهلها التي التقنية المهارات  اكتساب  من المرأة  وتمكين
 االقتصادية،   المؤشرات   الديموغرافية،  المؤشرات   السكاني،  الوضع  :المفتاحية  الكلمات
 . االجتماعية المؤشرات 
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 المقدمة: 
ا للتقدددم االقتصددادي واالجتمدداعي للمجتمعددات واسددتقرارها، ومددن  تعددد التنميددة أساسددق

المعددروأ أن اإلنسددان هددو الثددروة الح ي يددة ألي مجتمددع، فهددو هدددأ التنميددة التددي تسددعى 
مهاراته، من خالل تهيئة البيئة المناسبة التدي تمكنده مدن حيداة إلى تطوير قدراته، وزيادة  

 كريمة.

ويمكددن القددول إن التنميددة تبدددأ مددن البشددر وتنتهددي بهددم، إح يعددد السددكان المحددور 
الددددددددددرئير الددددددددددذي تدددددددددددور حولدددددددددده التنميددددددددددة بكافددددددددددة أبعادهددددددددددا، فهددددددددددم وسدددددددددديلة التنميددددددددددة 

البشدددري عندددد  (، ممدددا زاد مدددن أهميدددة التركيدددز علدددى العنصدددرPool,2007:30وغايتهدددا)
 وضع الخطط والبرامج التنموية.

وقددددددد اتفقددددددت غالبيددددددة الدراسددددددات السددددددكانية علددددددى أن السددددددكان يمددددددرون بتغيددددددرات 
(، كمدا أن Mason, A. 2005:35ديموغرافية تعد سدببقا ونتيجدة للتنميدة فدي ان واحدد )

 هبوط معدل النمو السكاني، وانخفاض معدالت المواليد عن الوفيات، وزيادة السكان في
ا مددددا يددددؤدي إلددددى زيددددادة اإلنتدددداج، وانخفدددداض عددددبء اإلعالددددة، وتددددراكم  سددددن العمددددل غالبددددق
المدخرات، ومن ثم مزيد من فرص التنمية والتقدم إحا توافرت السياسة السدكانية المناسدبة 

(Bhagat,2014:6101 .) 

وقد خطت مصر خطوات جيدة نحو تحقيق خدمات مميزة ومتطورة لسكانها، إح 
، إلى مجموعة الدول حات 1990الدول حات التنمية المتوسطة عام   انتقلت من مجموعة

(، 0.546، فقدددددد بلغدددددت قيمدددددة مؤشدددددر التنميدددددة البشدددددرية )2020التنميدددددة المرتفعدددددة عدددددام 
 189عالميدداق مددن أصددل 116( فددي المدددة نفسددها علددى الترتيددب، محتلددة المرتبددة 0.707)

 موية األخيرة.(، كنتيجة لسياساتها التن202: 2020دولة )األمم المتحدة، 
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 الطار المكاني:
، وبددين 31' 36°، 22تقددع جمهوريددة مصددر العربيددة يددن دائرتددي عددرض  ° شددماالق

° شددرققا، فددي أقصددى شددمال شددرقي قددارة أفري يددة، ويمتددد جددزء مددن 37°، 24خطددي طددول 
أراضيها في قارة أسيا، ويحددها مدن الشدمال البحدر المتوسدط، ومدن الشدمال الشدرقي دولدة 

ومن الجنوب السودان، ومن الشرق البحر األحمر، ومدن الغدرب ليبيدا، فلسطين المحتلة،  
 102(، يسددكنها حددوالي 1محافظددة )شددكل  27، وتنقسددم إلددى 2وتبلددم مسدداحتها مليددون كددم

 بحسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  2020مليون نسمة عام 

 
 المصدر: الهيئة المصرية العامة للمساحة، الخرائط المليونية.   

 2020(: موقع مصر الجغرافي وتقسيماتها الدارية عام 1شكل )
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 مشكلة الدراسة وأهميتها: 
االقتصددادي نتيجددة التغيددر فددي الحالددة السددكانية للمجتمددع فددي  ددل قددد ينشددأ النمددو 

%،  30ضدوابط محدددة للولدوج فددي هدذا النمدو، أهمهدا انخفدداض نسدبة صدغار السدن عددن 
% من جملة السكان، وانخفاض نسبة اإلعالة وغيرها   15وعدم تجاوز نسبة كبار السن 

سددكاني لمصددر لمعرفددة (، لددذلك مددن المفيددد تحليددل الوضددع ال2: 2005)األمددم المتحدددة، 
مدددى توافددق المؤشددرات الديموغرافيددة، واالقتصددادية، واالجتماعيددة فددي الوصددول إلددى هددذ  
المرحلة من النمو في  دل التطدورات السياسدية، واالقتصدادية، واالجتماعيدة فدي السدنوات 

 األخيرة لما له من أهمية عند وضع الخطط التنمية الشاملة.

 سابقة:الدراسات ال
إن تطددورات التغيددرات السددكانية، وأثرهددا علددى التنميددة مددن الدراسددات يمكددن القددول 

التي لم تتم معالجتهدا علدى نطداق جغرافدي واسدع، وقدد استرشدد الباحدث بدبعض الدراسدات 
 غير الجغرافية والجغرافية ومنها:

عددن التغيددرات الديموغرافيددة فددي دولددة الكويددت، التددي رصدددت  ،(1) (2009الرمضددان ) -
تطورات معدالت الخصوبة والوفيات، لتحديد موعد جني نتائجها، وأوضحت أن الكويدت 
تواجه تحديات ديموغرافية، أهمها ارتفاع معدالت النمو السكاني، وسديطرة الوافددين علدى 

الددديموغرافي، وأمامهددا الكثيددر التركيددب السددكاني، وأن الدولددة مددا زالددت فددي طددور تحولهددا 
 حتى تستكمل مراحل هذا التحول.

التددددي تناولددددت التحددددول الددددديموغرافي وانعكاسدددداته علددددى المددددوارد  ،(2) (2010الخليفددددة ) -
حيددث عالجددت معدددالت النمددو السددكاني الفعليددة  ؛رية ومسددتقبل قددوة العمددل فددي سددوريةالبشدد

، كمدا قامدت بتحليدل النافدذة 2050 -1950والمتوقعة خالل قرن من الزمدان، فدي المددة  
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هدا عندد منتصدف القدرن ءوانتها، 2025الديموغرافية، وتوقعت بلوغها مرحلدة الدذروة عدام 
 بدايات مرحلة التعمر.الحادي والعشرين بسبب  هور 

حددددول التحدددددي المتمثددددل فددددي  ،Gribble ،Bremner( ،2013) (3)دراسددددة كددددل مددددن  -
حيث ناقشت الصعوبات التي تواجده التحدول الدديموغرافي   ؛تحقيق المكاسب الديموغرافية

في الدول األقل نموقا، وأشارت إلى أن ارتفاع معدالت المواليدد مدن أهدم الع بدات لوصدول 
ى امكانيتهدددا االقتصدددادية الكاملدددة، وأوصدددت بخفدددض مسدددتويات الخصدددوبة هدددذ  الددددول إلددد

 باتباع سياسات صارمة لتنظيم األسرة. 

- Bhagat (2014) (4)،  عددددن فددددرص وتحددددديات التغيددددرات السددددكانية فددددي الهنددددد، التددددي
أكدددت علددى أهميددة التركيددب العمددري فددي تعزيددز النمددو االقتصددادي فددي الهنددد، غيددر أنهددا 

عده، وأردفدت أنده يدرغم أهميدة النافدذة الديموغرافيدة إال أنهدا ال تددعم شككت في عدالدة توزي
 التطورات واالبتكارات التقنية في المجتمع.

عدددن اسدددتغالل تطدددورات األوضددداع السدددكانية فدددي التنميدددة فدددي  :(5) (2017المرشددديد، ) -
العالم العربي، ودورها في دعم النمو االقتصادي في المملكة المغربية، وخلصت إلدى أن 
المغرب قد تميزت بتحول ديموغرافي عميق، وعبرت مراحل االنتقال الديموغرافي األولدي 

سبة السكان المعالين، وارتفعدت في زمن قياسي مقارنة بعدة دول أوربية، حيث تراجعت ن
نسبة السدكان الناشدطين اقتصداديقا، ممدا ترتدب عليده دخدول الدولدة مرحلدة جندي ثمدار هدذا 

 التحول في بداية األلفية الثالثة.

التددددي تناولددددت التحددددول الددددديموغرافي لمنطقددددة شددددمال أفري يددددا مددددع  ،(6) (2017هاشددددم ) -
اإلشددارة إلددى تجربددة دول شددرق اسدديا، وأوضددحت التحدددي الددذي تمثلدده النافددذة الديموغرافيددة 
لعدددم اسددتمرارها لمدددة طويلددة، ومدددى اسددتفادة دول شددرق أسدديا مددن هددذ  المرحلددة، ورفعددت 
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تددددخل هدددذ   ادول شدددمال أفري يددد واالسدددتثمار، وأنمعددددالت النمدددو االقتصدددادي، واالدخدددار 
 المرحلة.

السددعودية  العربيددة المملكددة فددي الديموغرافيددة عددن الهبددة ،(7) (2019الخريدد) ) -
 مدن االسدتفادة واالجتماعية، التي أوصدت بتعظديم واالقتصادية الديموغرافية وانعكاساتها

 إنجداز علدى ، والعمدل2030رؤيدة  لتحقيدق المملكدة بده تمدر الدذي الدديموغرافي التحدول
 تحقيدق أجدل مدن التنمويدة مثيلتهدا مدع المتغيدرات السدكانية تددمج سكانية واضدحة سياسة
 التنمية، مع التحسب لما بعد النافذة الديموغرافية. أهداأ

-  Williamson  (2020 )(8) حول إعادة النظر في العوائد الديموغرافية، التي أشارت ،
بددالتحول الددديموغرافي وتأثيرهددا علددى االقتصدداد القددومي، إلددى عديددد مددن العوامددل مرتبطددة 

مثل المدخرات، واالسدتثمار، وتددفقات رأس المدال األجنبدي، والتعلديم، وأشدارت إلدى هجدرة 
 العقول التي قد تهدر بعض المكاسب الديموغرافية.

وناقشددددت الزيددددادة السددددكانية المتسددددارعة باعتبارهددددا مددددن أكبددددر  ،(9) (2020مصددددطفى ) -
حيددث ألمحددت أنهددا تعددوق عمليددة التنميددة فددي  ؛التددي تواجدده االقتصدداد المصددري المشددكالت 

مختلدددف المجددداالت، وتوصدددلت إلدددى أن هدددذ  الزيدددادة أدت إلدددى تفددداقم البطالدددة، وانخفددداض 
وصددت بزيددادة االسددتثمار فددي العنصددر البشددري، خاصددة فددي مجددالي أمعدددالت االدخددار، و 

 التعليم، والصحة في إطار برامج التنمية الشاملة.

 أهداف الدراسة وتساؤالتها:
الدراسة إلى التعرأ على األوضاع السكانية، واالقتصدادية، واالجتماعيدة   هدفت 

فدددي مصدددر، ومدددا لحدددق بهدددا مدددن تغيدددرات فدددي العقدددود األخيدددرة مدددن خدددالل قيددداس بعدددض 
 المؤشرات التي تكشف مدى التحديات التي تقف أمام استغالل تلك الفرص التنموية. 
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ابقة أمكددن صددياغة بعددض التسدداؤالت مثددل: مددا طبيعددة فددي ضددوء األهددداأ السددو 
التحول الديموغرافي الذي شدهدته جمهوريدة مصدر العربيدة فدي العقدود األخيدرةه، ومدا هدي 
انعكاسددات التغيددرات االقتصددادية، واالجتماعيددة علددى التنميددةه وهددل دخلددت مصددر مرحلددة 

 امهاهيمكن خاللها جني ثمار هذا التحوله وما حجم التحديات التي تقف أم

 مناهج الدراسة وأساليبها:
اعتمدت الدراسة على مناهج عدة يتقدمها: المنهج األصولي عند دراسة القضايا 
المرتبطددة بالتنميدددة، السددديما الحالدددة الصدددحية، والتعليميددة، والوصدددفي التحليلدددي فدددي دراسدددة 
مالمدددددح التركيدددددب العمدددددري للسدددددكان، واالقتصدددددادي الدددددذي يوضدددددح العالقدددددة بدددددين التحدددددول 

غرافي والعوائددد االقتصددادية، إضددافة إلددى أسدداليب التحليددل السددكاني مثددل التقددديرات الددديمو 
والمعادلدددة األسدددية لحسددداب نمدددو السدددكان، ومؤشدددر سدددكرتارية األمدددم المتحددددة لدقدددة بياندددات 

 العمر وغيرها.  

 ولتحقيق أهداأ الدراسة تم تناول أهم مؤشرات التنمية في المحاور التالية:

 يموغرافية.مؤشرات التنمية الد  -

 مؤشرات التنمية االقتصادية. -

 مؤشرات التنمية االجتماعية. -

: مؤشرات التنمية الديموغرافية   أوالا
شهد المجتمع المصري تحوالق هائالق في التدوازن الدديموغرافي نتيجدة لتطدور حجدم 
السددددكان ومعدددددالت نمددددوهم، ويمكددددن الكشددددف عددددن هددددذا التحددددول مددددن خددددالل دراسددددة أهددددم 

 وغرافية، وحلك على النحو التالي.المؤشرات الديم
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 حجم السكان ونموهم: (1)

يعددد النمددو السددكاني مددن أبددرز تحددديات التنميددة، خاصددة فددي الدددول الناميددة التددي 
يتزايد سكانها بمعدالت تفوق مثيلتها للتنميدة االقتصدادية، حيدث تدنعكر اثدار  علدى كثيدر 
مدددن المشدددكالت االقتصدددادية، واالجتماعيدددة فدددي تلدددك الددددول، وتبدددرز أهميتددده عندددد وضدددع 

 لتي تحدث في حجم السكان بالزيادة أو النقصان. الخطط التنموية الرتباطها بالتغيرات ا

( مقدددار التغيددرات التددي حدددثت فددي حجددم سددكان مصددر فيمددا يزيددد علددى 1ويبددين جدددول )
 نصف قرن، حيث يمكن استخالص الحقائق التالية: 

مليون نسمة   30حيث زادت أعدادهم من حوالي   ؛االرتفاع المستمر في حجم السكان -أ
، بنسددبة زيددادة كليددة بلغددت 2020مليددون نسددمة عددام  102 نإلددى مددا يزيددد عدد 1966عددام 
، ممدا يعندي أن 1996% في المددة حاتهدا، إح تضداعف عدددهم للمدرة األولدى عدام   240

ا، فدددي حدددين لدددم يتجددداوز مثيلددده فدددي المدددرة الثانيدددة  التضددداعف األول اسدددتغرق ثالثدددين عامدددق
 عشرين عامقا.

 2020، 1966المدة  في (: تطور حجم السكان ومعدل نموهم في مصر 1جدول )
 

المذكورة.، وتقديرات الجهاز   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعدادات السكانية في السنواتالمصدر:       
 . 2020عام 

 العام
حجم السكان  
 )ألف نسمة( 

 نسبة الزيادة
متوسط الزيادة 
 السنوي %

معدل النمو 
 السنوي %

1966 30053.9 - - - 
1976 36626.2 21.9 2.2 2 
1986 48254.2 31.7 3.1 2.8 
1996 59312.9 22.9 2.3 2.1 
2006 72873.7 22.9 2.3 2.1 
2017 94888.8 30.2 2.7 2.4 
2020 102472 8 2.7 2.4 
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التذبدددذب فدددي نسدددبة الزيدددادة السدددكانية بدددين االرتفددداع واالنخفددداض والثبدددات فدددي بعدددض  -ب 
األحيددان، رغددم الزيددادة المطلقددة الكبيددرة فددي حجددم السددكان، إح بلغددت النسددبة أقصدداها عددام 

 – 1996، ثددددم مددددرت بمرحلددددة مددددن الثبددددات )1996، وبدددددأت فددددي الهبددددوط عددددام 1986
، ومددرد حلددك إلددى 2017% عددام  30.2(، إلددى أن عدداودت االرتفدداع لتصددل إلددى 2006

يناير  25التغيرات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية التي مرت بها البالد عقب ثورة 
، 2015، والتي انعكست على الخصدائ  الديموغرافيدة للسدكان )الويسدوي، 2011عام  
361  .) 
ليبلدم  ، ثدم اتجده نحدو الهبدوط1986سجل معدل النمو السكاني السنوي أقصا  عام   -ج

 2006(، ثم ما لبث أن ارتفع نسدبيقا فدي المددة )2006 – 1986% طوال المدة )  2.1
 (.2( )شكل 2020 –

ومدن الالفدت للنظدر أن النمدو االقتصدادي ينبغدي أن يكدون ثالثدة أضدعاأ مثيلده 
(، 7: 2000من النمو السدكاني حتدى ال تلدتهم الزيدادة السدكانية ثمدار التنميدة )الميغدري، 

علددى خلددق الو ددائف الالزمددة لقجيددال القادمددة، ممددا يعنددي أن الدولددة تحتدداج  ويكددون قددادرا
% سدنويقا للسديطرة علدى الوضدع السدكاني وهدو مدا  7.5إلى نسبة نمو اقتصادي تتجاوز  
 يصعب تح يقه في الوقت الراهن.

 
 (.1المصدر: جدول )

 2020  – 1966(: تغير معدل النمو السكاني في مصر في المدة 2شكل )
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ويمكدن تقسديم مراحددل النمدو السددكاني التدي مددرت بهدا مصددر خدالل مدددة الدراسدة إلددى      
 ثالث مراحل متباينة ديموغرافيقا، وحلك على النحو التالي:

 : 1986المرحلة األولى حتى عام   -
دار اإلضدددافة اتصدددفت بالزيدددادة السدددريعة فدددي معددددل النمدددو السدددكاني، إح بلدددم مقددد

% سنويقا، ويرجدع  3مليون نسمة، بنسبة زيادة ملحو ة بلغت  18 نالسكانية ما يزيد ع
حلدددك إلددددى اسددددتقرار األوضدددداع السياسددددية، واالقتصدددادية التددددي شددددهدتها الددددبالد فددددي أواخددددر 

، 1979سدرائيل عدام السبعينات من القرن العشرين، وتوقيع معاهدة السالم بدين مصدر و 
تفداع معددالت الدزواج، ممدا أدى كبيرة من الجنود، وما صاحب حلك من ار   وتسريح أعداد 

 إلى ارتفاع معدالت الزيادة الطبيوية.

 (:2006 – 1986المرحلة الثانية ) -
اتجهت معدالت النمو السكاني نحو الهبوط ثم االستقرار، إح بلغت نسبة الزيدادة 

أطفددال،  5%، ويعددزى حلددك إلددى انخفدداض معدددل الخصددوبة مددن أكثددر مددن  1.1السددنوية 
)اإلحصدددائي  2006، 1986أة فدددي سدددن االنجددداب بدددين عدددامي أطفدددال لكدددل امدددر  3إلدددى 

 (. 2020، 1986السنوي، 

 (:2020 – 2006المرحلة الثالثة ) -
يعد االرتفاع النسبي في معددل النمدو السدكاني أبدرز سدمات هدذ  المرحلدة، حيدث 

% في نهايتها، إح بلغت نسبة الزيادة السكانية  2.4% بداية المدة ليبلم   2.1ارتفع من  
 2014نتيجة الرتفاع مستويات اإلنجاب، إح بلم معدل الخصوبة أقصدا  عدام   %،  2.1
 (.  2014طفل/ امرأة( )اإلحصائي السنوي، 3.5)

 ( يمكن تقسيم محافظات مصر طبقا لمعدل النمو السكاني كما يلي: 3ومن شكل )     
 محافظات سريعة النمو:  -



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )             بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

- 1604 - 

ثدددة محافظدددات هدددي: فدددأكثر، وتشدددمل ثال %3إح يبلدددم معددددل النمدددو السدددكاني بهدددا 
السددوير، والفيددوم، وبنددي سددوي)، إح بلددم معدددل النمددو السددكاني أقصدداها بكددل محددافظتي 

 %(. 3.3السوير، والفيوم )
 محافظات سريعة النمو نسبياا: -

%، وتضدددددم عشدددددرة  3%، ألقدددددل مدددددن  2.5يتدددددراول معددددددل نمدددددو سدددددكانها بدددددين 
 محافظات، تمثل ما يزيد علي ثلث محافظات مصر.

 متوسطة النمو:محافظات  -
%، وتشدددمل ثالثدددة عشدددرة  2.5%، ألقدددل مدددن  2يتدددراول فيهدددا معددددل النمدددو بدددين 

 محافظة، بما يقرب من نصف محافظات مصر.
 محافظات بطيئة النمو: -
%، وتسدددتأثر بهدددا محدددافظتي القددداهرة، جندددوب  2يقدددل بهدددا معددددل النمدددو السدددكان عدددن     

 سيناء.     

 
 (.1المصدر: ملحق )
 2020معدل النمو السكاني في محافظات الجمهورية عام (: 3شكل )
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وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أن مصدددر قدددد تكدددون علدددى أعتددداب مرحلدددة جديددددة مدددن النمدددو        
%،  2.4حيددث سددجل معدددل النمددو مؤشددرات إيجابيددة بثباتدده ليبلددم  ؛السددكاني المددنخفض 

 .2020، 2017% سنويقا بين عامي  2.7بنسبة زيادة لم تتجاوز 
 :فئات السن (2)

يمكدددن اعتبدددار فئدددات السدددن مويدددارقا لقوضددداع التنمويدددة السدددائدة، فدددال يمكدددن اتخددداح 
القرارات التخطيطية بمنأى عن معرفة التركيبة العمريدة فدي المجتمدع، فضدالق عدن تأثيرهدا 
فدددددددددددددددي المالمدددددددددددددددح الديموغرافيدددددددددددددددة التدددددددددددددددي تحددددددددددددددددد اتجاهدددددددددددددددات النمدددددددددددددددو السدددددددددددددددكاني 

(Kreager.2015:533.) 
المصدر الرئير لدراسة التركيب العمري، غير أن هذ  البيانات وتعد بيانات السن 

قد تشوبها بعض األخطاء عند حكر األعمار، لذلك حهبت الدراسدة إلدى ت يمهدا باسدتخدام 
(، حيدث تتضدح كثدرة األخطداء الدواردة عدن 2)جددول  (10)ة  م ياس سكرتارية األمم المتحدد 

(، 40إح تزيد قيمة المؤشدر عدن )(، 1986 – 1966بيانات العمر، ال سيما في المدة )
دالء السدكان بأعمدارهم الصدحيحة، وهدي فدي غالبيتهدا أخطداء غيدر إممدا يشدير لعددم دقدة 

متعمدددة نتيجددة حكددر األعمددار بصددورة تقريبيددة، وقددد يفسددر حلددك ارتفدداع نسددبة األميددة التددي 
% في تلك المدة، في حين اتجهت األخطاء نحدو االنخفداض فدي السدنوات   40تجاوزت  

ب يددة، و ن كانددت مدداتزال البيانددات متوسددطة الدقددة، حيددث تراوحددت قيمددة المؤشددر بددين المت
(20- 40.) 

 2020 -1966بيانات العمر في مصر في المدة  مم المتحدة لدقة(: مؤشر سكرتارية األ 2جدول )

 المؤشر العام  المؤشر العام 
1966 57.2 2006 23.7 
1976 56 2017 25 
1986 43.2 2020 24.7 
1996 22.5  

 االمم المتحدة في السنوات المذكورة. مؤشر سكرتاريةالمصدر: إعداد الباحث باستخدام معادلة 
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وللتغلب على هذ  األخطاء تم تقسيم السكان إلى فئات عمريدة عريضدة، وحلدك علدى     
 (:4(، )شكل 3النحو التالي )جدول 

 (: التغير في التركيبة العمرية واتجاهات نسبة النوع للسكان في مصر 3جدول )
 ( )باأللف نسمة( 2017، 1966في المدة ) 

أقل من   العام 
 سنة 15

، ألقل 15 %
 65من 

سنة   65 %
 فأكثر 

نسبة   %
 النوع 

 العالة
 % 

1966 12622.6 42 16229.1 54 1202.2 4 102 85 
1976 12629.4 34.5 22730.6 62 1266.2 3.5 104 77.4 
1986 19181.2 39.8 27311.6 56.6 1761.4 3.6 103 76.7 
1996 22345.5 37.6 34954.3 58.9 2013.1 3.3 104 69.8 
2006 23479.7 32.2 46671.7 64.1 2722.3 3.7 105 55 
2017 31546.7 33.6 58779.3 62.5 3662.8 3.9 107 61.5 
2020 34634.7 34.1 62769 61.8 4164.3 4.1 106 62 

المذكورة،    السنوات  في  السكانية  التعدادات  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز   المصدر: 
 . 2020وتقديرات الجهاز عام 

 
 (.3المصدر: جدول )
 2020 -1966(: تطور فئات السن في مصر في المدة 4شكل )
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 سنة(: 15صغار السن )أقل من  -
اتصددفت نسددبة  صددغار السددن  بالتذبددذب بددين االرتفدداع واالنخفدداض طددوال سددنوات       
، ثدم تناقصدت لصدالح الفئدات العمريدة األكبدر 1966حيث سجلت أقصاها عدام   ؛الدراسة

(، ويرجدددع حلدددك إلدددى انخفددداض معددددالت الخصدددوبة نتيجدددة 1976 – 1966فدددي المددددة )
ح أنهدددا أكثدددر الفئدددات تدددأثرقا بعددداملي الحدددروب التدددي شدددهدتها الدولدددة خدددالل تلدددك السدددنوات، إ

، بسدددبب طفدددرة 1986المواليددد والوفيدددات، ثددم ارتفعدددت لتبلدددم حددوالي خمسدددي السدددكان عددام 
 :Reher.2015المواليدد الناجمدة عدن االسدتقرار السياسدي، وتحسدن مسدتوى المويشدة )

، لصدددالح الفئدددة العمريدددة 2006(، وقدددد اتجهدددت نحدددو االنخفددداض لتبلدددم أدناهدددا عدددام 561
فدي  10سنة(، ومرد حلك إلى انخفاض معدل الوفيات مدن  65، ألقل من 15)  الوسطى

في األلف في المدة حاتها، ثم عاودت االرتفاع لتتجداوز ثلدث حجدم السدكان  6األلف إلى  
 .2020عام 
 سنة(: 65، ألقل من 15متوسطو السن ) -

تعدددد الفئدددة المنتجدددة فدددي المجتمدددع، ويفدددوق حجمهدددا الفئتدددين األخدددريين، وتنصدددف 
كونها األكثر قدرة على الحركة والهجرة، كما تسهم في نمدو السدكان، وقدد تدأثرت نسدبتها ب

بالتذبددذب بددين االرتفدداع واالنخفدداض الددذي مددرت بدده مثيلتهددا مددن صددغار السددن، فسددجلت 
، مما يؤكد على العالقة العكسية بينهما، مما كدان لده أكبدر األثدر فدي 1966أدناها عام  

 %(. 85أقصاها ) ارتفاع نسبة اإلعالة، لتبلم
ا )  – 1986وقد شدهدت هدذ  الفئدة زيدادة مسدتمرة فدي نسدبتها طدوال عشدرين عامدق

ا غيدر  55(، حيث بلغت نسبة اإلعالة أدنى مستوياتها )2006 %(، ثم سجلت انخفاضق
خدددالل سدددنوات الدراسدددة المتب يدددة، وقدددد يفسدددر حلدددك زيدددادة معددددالت اإلنجددداب التدددي  متوقدددع

 3.5إلددى  3حيددث ارتفددع متوسددط نسددبة الخصددوبة مددن  ،2011أعقبددت ثددورة يندداير عددام 
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علدددى الترتيدددب  2011طفدددل لكدددل إمدددرا  خدددالل السدددنوات األربدددع السدددابقة والالحقدددة للعدددام 
 )الجهاز المركزي، سنوات مختلفة(. 

 سنة فأكثر(: 65كبار السن ) -
ا للعوامل الديموغرافية في المجتمع، فغالبية هذ  الفئة من       اإلنداث يعد المسنون نتاجق

، ممدا يشدير إلدى 1996واألرامل، ومن المالحظ االرتفاع المستمر في نسدبتها مندذ العدام 
 67التحسن النسبي فدي المسدتوى الصدحي، حيدث ارتفدع العمدر المتوقدع عندد المديالد مدن 

 (. The World Bank, 2021سنة في المدة حاتها ) 72سنة، إلى 
 فجوة النوع:   (3)

يدددأتي تعزيدددز المسددداواة بدددين الجنسدددين، وتمكدددين المدددرأة الهددددأ الثالدددث مدددن األهدددداأ       
اإلنمائيدددددددددة لقلفيدددددددددة التدددددددددي اعتمددددددددددتها األمدددددددددم المتحددددددددددة فدددددددددي بدايدددددددددة األلفيدددددددددة الثالثدددددددددة 

(www.un.org/ar/millenniumgoals/gender وي ددددير م ،) ؤشددددر عدددددم المسدددداواة
بددددين الددددذكور واإلندددداث أوجدددده عدددددم المسدددداواة فددددي الصددددحة اإلنجابيددددة، والتمكددددين والنشدددداط 
االقتصددادي، إح يترتدددب علددى عددددم المسدداواة عرقلدددة تكددوين رأس المدددال البشددري، ومدددن ثدددم 

 (. 3، 2018تباطؤ النمو االقتصادي )عمارة، 
ن اإلندداث، وترتفددع عنددد المولددد وُتعددرأ نسددبة النددوع بأنهددا عدددد الددذكور لكددل مائددة مدد     

ألسباب بيولوجية، وتتسداوى فدي األعمدار المتوسدطة، ثدم تدنخفض فدي كبدار السدن بصدفة 
 (.468، 2003عامة )أبو عيانه، 

 -1966فددي المدددة ) 107، 102وتتددراول نسددبة النددوع فددي المجتمددع المصددري بددين      
ا طددوال مددة المقار 2017 ا وهبوطدق ا فددي (، وقدد تبايندت النسدبة صدعودق ندة، لكنهدا  لدت دومدق

( زيدددادة أعدددداد 2017، 2006صدددالح الدددذكور، وقدددد يفسدددر ارتفاعهدددا النسدددبي فدددي المددددة )
ألدددف نسدددمة، غدددالبتهم مدددن الدددذكور  254الالجئدددين، وال سددديما السدددوريين والتدددي تجددداوزت 

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/gender
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(UNHCR,2019 وقدددددد يفدددددوق العددددددد الح يقدددددي هدددددذا الدددددرقم بكثيدددددر نتيجدددددة الحدددددروب ،)
بلدانهم، غير أنها ال تبتعد كثيرقا عن المعدل العالمي الذي بلدم والصراعات السياسية في  

 . )www.data.albankaldawli.org) 2020أنثى عام   100حكر لكل   102حوالي 
وتعد فجوة النوع من أهم تحديات العائدد الدديموغرافي فدي مصدر، وتقداس بعددد مدن       

(، حيث تعكر األرقام بالجدول تباينداق واضدحاق بدين الدذكور واإلنداث، 4لمؤشرات )جدول  ا
فددبخالأ التعلدديم تنحدداز جميددع المؤشددرات نحددو الددذكور، رغددم مددا حققتدده مصددر مددن تقدددم 

بدين الجنسدين فدي معددل االلتحداق  واضح في ضمان التعليم لقطفال، فلدم يتجداوز الفدرق 
نسددبة الحاصددلين علددى فددي  وال يوجددد تبدداين كبيددر ،2020% عددام  1بددالتعليم االبتدددائي 
 سنة فأكثر( من الذكور واإلناث. 25التعليم الثانوي )

 2020(: مؤشرات التباين بين الجنسين في مصر عام 4جدول )
 إناث ذكور المؤشر

 0.652 0.739 دليل التنمية البشرية 
 74 70 العمر المتوقع عند الميالد بالسنوات

 90 89 االلتحاق بالتعليم االبتدائي معدل 
 98 95 سنة فأكثر( 25نسبة الحاصلين على التعليم الثانوي )

 معدل المشاركة في قوة العمل 
 سنة فأكثر( 15) 

66.9 18.4 

 1062 3019 متوسط الدخل  السنوي بالدوالر
 . 2021المصدر: البرنامج اإلنمائي لقمم المتحدة            

ويبدددو التبدداين أكثددر حدددة فددي كددل المؤشددرات المتب يددة، فددالتفوق الددذكوري الواضددح 
في معدل المشاركة في قوة العمل، ومتوسط الدخل السدنوي يسداهم فدي انخفداض مسدتوى 

(، انعكدر حلدك Klasen & Lamanna, 2009: 91النمدو االقتصدادي بشدكل كبيدر )
على مؤشر التنميدة البشدرية فأصدبح يميدل لصدالح الدذكور. وقدد بلدم مؤشدر عددم المسداواة 

http://www.data.albankaldawli.org/
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دولددة  162مددن أصددل  108(، لتحتددل المركددز 0.449بددين الددذكور واإلندداث فددي مصددر )
(www.eg.undp.org  .) 
 العمر المتوقع عند الميالد:  (4)

ا بأمدد الحيدداة، وهدو تقددير عددد السددنوات التدي يتوقدع أن يويشدها الفددرد         يعدرأ أيضدق
 ,Carmichaelفي حالة ثبات معدالت الوفيات، ويتم حسابه من خالل جداول الحياة )

ا للتقدددم التنمددوي بددين 74 :2016 (، وقددد اعتمدتدده العديددد مددن المنظمددات الدوليددة م ياسددق
ادية، واالجتماعيددة التددي يويشددها الفددرد، ويعددد أحددد الدددول، ويعتمددد علددى الظددروأ االقتصدد

( مدددى التغيددر الددذي لحددق بدده مقارنددة 5تحددديات التنميددة فددي مصددر، حيددث يبددين جدددول )
 بالمتوسط العالمي.
 (: تطور العمر المتوقع عند الميالد في مصر مقارنة  5جدول )

 )بالسنوات(  2020،  1960بالمتوسط العالمي في المدة بين 
الزيادة   مصر  العام 

 % 
 المتوسط 
 العالمي

الزيادة  
 % 

1960 49 - 53 - 
1970 52 6.1 59 11.3 
1980 58 11.5 63 6.8 
1990 65 12.1 65 3.2 
2000 69 6.2 68 4.6 
2010 70 1.4 71 4.4 
2020 72 2.9 73 2.8 

 The World Bank, 2021المصدر:               

http://www.eg.undp.org/
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فمن المالحظ االنخفاض الواضح لمتوسط العمدر المتوقدع عدن مثيلده العدالمي            
ا لما مرت به مصر من حروب فدي المددة 1980  –  1960في المدة ) (، ويعد حلك نتاجق
ا متسداويقا معده عدام  65، ثم ارتفع إلى 1973  -1956 ، حيدث بلدم متوسدط 1990عامدق

 69تخطدددا  فدددي بدايدددة األلفيدددة ليصدددل إلدددى  %(، ثدددم مدددا لبدددث أن 12.1الزيدددادة أقصدددا  )
ا، ومددرد حلدك إلددى االسدتقرار السياسددي، واالقتصدادي الددذي انعكدر علددى التحسدن فددي  عامدق

، واسدتمر متقددمقا عليده حتدى 2010المستوى الصحي، ثم تجاوز  المتوسدط العدالمي عدام 
 نهاية مدة المقارنة.

 49وخالصددة القددول إندده رغددم التحسددن المسددتمر فددي العمددر المتوقددع، إح ارتفددع مددن       
ا، إح لدم يتجداوز متوسدط الزيدادة   72عامقا إلى   شدهور  5عامقا، غير أنه كان تحسنقا بطيئدق

ا، فمدا زال بعيدداق عدن مثيلده فدي الددول حات التنميدة المرتفعدة  سنويقا على مددار سدتين عامدق
(، بل وأقل من مثيله العدالمي www.data.albankaldawli.org)عامقا    81الذي بلم  

ا(، ممددددا يتطلددددب المزيددددد مددددن الجهددددود لتطددددوير الخدددددمات الصددددحية، و  73) تحسددددين عامددددق
% مددن ميزانيددة  2.5نفدداق علددى القطدداع الصددحي ال تتجدداوز كفاءتهددا، فددال تددزال نسددبة اإل

 (. www.manshurat.org% ) 5 2014في الوقت الذي حددها دستور عام الدولة  
 ثانياا: المؤشرات االقتصادية للتنمية 

تقددددددددم المؤشدددددددرات االقتصدددددددادية معلومدددددددات حدددددددول المالمدددددددح األساسدددددددية للتنميدددددددة         
 ية للتنمية االقتصادية، ومن أهمها:االقتصادية، وتتعدد مؤشرات قياس التباينات الجغراف

 المشاركة االقتصادية:  (1)
يعددد معدددل المشدداركة فددي النشدداط االقتصددادي أحددد مؤشددرات فاعليددة السددكان ومدددى      

إسهامهم في االقتصداد القدومي، فارتفاعده يعدزز االقتصداد األمدر الدذي يدؤدي إلدى ارتفداع 

http://www.data.albankaldawli.org/
http://www.manshurat.org/
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مستوى المويشة، في حين يترتب علدى انخفاضده ارتفداع نسدبة اإلعالدة، وتددهور مسدتوى 
 (.293: 2008)الخري)، المويشة، وانخفاض مستوى التنمية 

ويمكن قياس مدى المشاركة في النشاط االقتصدادي باسدتخدام معددل المشداركة فدي      
   .(11) قوة العمل، حيث ينسب القوى العاملة الفعلية إلى مثيلتها الممكنة

ورغم الزيادة الواضدحة فدي حجدم السدكان فدي قدوة العمدل، والتدي زادت إلدى مدا يقدرب      
ا )جدددول مددن الضددعف فددي ث (، غيددر أن نسددبة المشدداركة الكليددة للنددوعين فددي 6الثددين عامددق

ويرجددددع حلددددك إلددددى  ؛(2020 -2010انخفدددداض مسددددتمر فددددي السددددنوات العشددددر األخيددددرة )
 سنة( في تلك السنوات.  65، ألقل من 15انخفاض نسبة الفئة العمرية الوسطى )

إح تشير بيانات الجدول  وتتباين نسب المشاركة في قوة العمل بين الذكور واإلناث،     
ا إلددى أن إسددهام الددذكور فددي قددوة العمددل كددان أكبددر بشددكل واضددح مددن اإلندداث، ممددا  أيضددق

 31يعكدر مدددى تدددني مشدداركة المددرأة فددي قددوة العمددل، حيددث لددم تتجدداوز نسددبتها القصددوى 
ا دون  % طدددوال مددددة الدراسدددة، فمدددا زالدددت العوامدددل االقتصدددادية، واالجتماعيدددة تقدددف عائقدددق

تراجع الدولة عن سياسة تشدغيل الخدريجين  ىاعلية في القوى العاملة، فقد أد فمشاركتها ب
فددي القطدداع الحكددومي إلددى ارتفدداع نسددبة بطالددة اإلندداث، إح ال يفضددلن العمددل فددي القطدداع 
الخددداص ألسدددباب عددددة منهدددا: زيدددادة المهدددارات المطلوبدددة، وعددددم تدددوافر أمددداكن مخصصدددة 
ود لرعايددة أطفددال العددامالت، إضددافة لتعرضددهن إلددى التمييددز فددي التو يدد) واألجددور لوجدد

(، ويؤكددد حلددك www.rand.orgاتجددا  عددام لتفضدديل الددذكور فددي سددوق العمددل الخدداص )
ارتفاع نسدبة البطالدة بدين اإلنداث فدي قدوة العمدل إلدى نحدو ثدالث أضدعاأ مثيلتهدا مقارندة 

، )الجهددداز المركدددزي للتعبئدددة العامدددة واإلحصددداء 2017% عدددام  24بالدددذكور، إح بلغدددت 
2019 .) 

http://www.rand.org/
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 (: تطور نسبة مشاركة القوى العاملة في مصر 6جدول )
 سنة فأكثر(  15( )2020  -1990في المدة )

 العام 
 حجم القوى العاملة نسبة مشاركة القوى العاملة 

 إناث ذكور الكلية )ألف نسمة( 
1990 47 71 29 15902.4 
1995 46 71 29 17549.5 
2000 46 73 27 20044.7 
2005 47 72 28 23292.7 
2010 49 70 30 27411.9 
2015 48 69 31 29541.1 
2020 43 74 26 29077 

 .International Labour Organization, 2021المصدر:         

، إح 2020( تباين حجم القوى العاملة بين محافظات مصدر عدام 5ويبين شكل )       
مدن إجمدالي القدوى العاملدة،  %8تبلم أقصاها في محافظة القاهرة، حيدث تتجداوز نسدبتها 

ا فدددي غالبيدددة الددددول الناميدددة، حيدددث تتركدددز الو دددائف، واألعمدددال  ويعدددد حلدددك أمدددرقا طبيويدددق
%(، فهددي  6.2داريددة للدولددة، يليهددا محافظددة البحيددرة )الخدميددة بالعاصددمة السياسددية واإل

تعد أكبر محافظة زراعية في مصر، فأكثر من نصف العاملين فيها يشدتغلون بالزراعدة، 
في حين جاءت محافظات الحدود األقل في حجم القوى العاملة، حيث تعد األقل سكانقا. 

أقصداها فدي محافظدة بندي وتنخفض العمالة النسائية في المحافظات جميعها، و ن بلغت 
 سوي)، فإنها لم تتجاوز خمسي العمالة.

 البطالة:  (2)
مما ال شك فيه أن البطالة مدن التحدديات التدي تواجده الددول الناميدة، ومدن بينهدا 
مصر، وتؤثر في بنائها االقتصادي، واالجتماعي، بل والسياسي إلدى حدد كبيدر، وليسدت 
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تمتد جدذورها إلدى منتصدف السدبعينات مدن  المشكلة وليدة األوضاع السكانية الحالية، بل
% عددام  7.5إلددى  1960% عددام  2.5القددرن العشددرين، حيددث قفددز معدددل البطالددة مددن 

 (.7)جدول  1976

 
 (.2المصدر: ملحق )

 2020التوزيع النسبي للقوى العاملة في مصر عام  (:5شكل )
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ا        وقدد أدى تزايددد حجددم السددكان إلددى زيددادة حجددم القددوة العاملددة، فشددهدت الدولددة قطاعددق
كبيددرقا مددن السددكان قددادر علددى العمددل وراغددب فيدده غيددر أندده ال يسددتطيع الحصددول عليدده، 
ترتددب علددى حلددك تزايددد حجددم العدداطلين، وارتفدداع نسددبة البطالددة، حتددى بلغددت حروتهددا فددي 

%(، ومدددرد حلدددك إلدددى أسدددباب عددددة،  14.7لعشدددرين )منتصدددف العقدددد الثدددامن مدددن القدددرن ا
أهمهدددا تغيدددر نمدددط االقتصددداد المصدددري مدددن االقتصددداد االشدددتراكي الموجددده، والتدددزام الدولدددة 

، إلددى تنفيدذ مددا سددمي بسياسددات االنفتددال االقتصددادي 1964بتعيدين الخددريجين منددذ العددام 
(www.marefa.orgوضعف ا  ،) لتنسيق بين سياسة التعليم والتو ي) بسبب قصدور

المعلومدات عدن سدوق العمدل وطبيعدة المدؤهالت التعليميدة المطلوبدة، إضدافة إلدى ضدعف 
ا كبيرة من العمالة المتزايدة، وغيرها.  األنشطة اإلنتاجية والخدمية التي تستوعب أعدادق

 2020،  1960في المدة (: تطور معدل البطالة في مصر 7جدول )

 الناث الذكور الكلية لعام ا

1960 2.5 5.9 22.3 

1976 7.7 6.2 20.1 

1986 14.7 6.4 17.3 

1996 8.8 6.3 18.6 

2006 8.8 6.7 23.9 

2017 11.8 8.3 23.1 

2020 7.9 6.7 21.3 
 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،

 معدل البطالة في السنوات المذكورة. 

http://www.marefa.org/
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(، غيدر أن 2006 - 1986% طدوال المددة ) 8.8ورغم هبوط معدل البطالة إلدى      
الواقددع يشددكك فددي صددحة هددذ  األرقددام، فتطبيددق سياسددة اإلصددالل االقتصددادي، والتحددول 
نحددو اقتصدداديات السددوق، وتنفيددذ برنددامج شددامل للخصخصددة منددذ بدايددة العقددد التاسددع مددن 

(، أسهم في تفاقم البطالة، فعلى سبيل 4: 1998القرن العشرين )تقرير التنمية الشاملة، 
شركة تابعة للقطاع العام، وتسريح أكثر من نصف مليدون  114المثال تم بيع أكثر من  

عامددل لددم يسددتطع القطدداع الخدداص اسددتيعابهم مطلددع األلفيددة الثالثددة )السددعودي وطدداهر، 
2008 ،48.) 
، بسدددبب تدددداعيات 2017% عدددام  11.8وقدددد عددداود المعددددل ارتفاعددده ليصدددل إلدددى      

 ,Mahfouz, 2009)  2008األزمة المالية العالمية على االقتصاد المصري منذ العام  
(، وتدددأثر تددددفق االسدددتثمار األجنبدددي المباشدددر باألحدددداث السياسدددية التدددي أعقبدددت ثدددورة 30

كثيددر مددن العمالددة مددن ليبيددا (، إضددافة إلددى عددودة 15، 2019بددة، )هي 2011يندداير عددام 
ب الحددرب األهليددة، وتقلدد  أسددواق العمددل فددي دول الخلدديج العربددي، فددي العددام نفسدده بسددب

واالسددتغناء عددن كثيددر مددن العمالددة المصددرية بعددد اسددتكمال بنيتهددا األساسددية واحتياجاتهددا 
  التنموية.
وقد ساهمت المشروعات الخدمية والتنموية الكبيدرة، وعلدى رأسدها العاصدمة اإلداريدة      

وغيرهددا فدي امتصدداص العمالددة، وتحسدن معدددل البطالددة الجديددة، وشددبكة الطدرق القوميددة، 
 .2020% عام  8الذي هبط إلى أقل من 

ويعكدددر التبددداين الكبيدددر فدددي معددددالت البطالدددة بدددين الدددذكور واإلنددداث الفجدددوة بدددين 
الجنسين، فاالرتفاع الملحوظ لمعالت البطالة بين اإلناث يشير إلى عدم قدرة القطاعدات 

عاب عمالدة مدن اإلنداث، وتدوفير بيئدة عمدل مناسدبة لهدن، االقتصادية المختلفة على اسدتي
إضدددافة إلدددى ارتفددداع نسدددبة المتفرغدددات ألعمدددال المندددزل والتدددي وصدددلت لقرابدددة ثلثدددي القدددوة 

 (.30، 2021)المركز المصري للدراسات االقتصادية،  2020البشرية من اإلناث عام 
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سافرة، وال تشمل المقنعة، وتجدر اإلشارة إلى أن هذ  المعدالت تشير إلى البطالة ال     
 والموسمية وغيرها من صور البطالة األخرى. 

 ثالثاا: المؤشرات االجتماعية للتنمية 
يمكن القول إن التنمية ال تتعلق فقط بالثروة، و نما بالبشدر واحتياجاتهدا االجتماعيدة      

 أيضاق، وال سيما الخدمات التعليمية، والصحية، وحلك كما يلي:
 الحالة التعليمية:   (1)

يعد التعليم إحدى الدعائم األساسدية للتنميدة البشدرية والتقددم المجتمعدي فدي مصدر        
ا لتكددوين  ا فددي تنميددة مواردهددا البشددرية، ومتغيددرقا مهمددق لكوندده عددامالق أساسدديقا، ومدددخالق رئيقسددق

ا ل مسدددتوى و نمددداء رأس المدددال البشدددرى، إضدددافة إلدددى أن التركيدددب التعليمدددي يمثدددل م ياسدددق
 المويشة والتطور الثقافي للفرد والمجتمع. 

( أن ثلث قدوى العمدل المصدرية بددون مدؤهالت دراسدية، 8وتظهر بيانات الجدول )      
 14.4غالبيتهم من األميين، في حين لم تتجاوز نسبة الحاصلين على مؤهالت جاموية 

ا بددين اإلندداث، حيددث تزيددد نسددبة األ ميددات وتقددل نسددبة %، ويددزداد الوضددع التعليمددي سددوءق
الحاصالت على مؤهالت جاموية مقارنة بالذكور، وقد يفسر حلك وجود دوافع قوية لدى 

 الذكور لتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.
 (: التوزيع النسبي لقوى العمل 8جدول )

 سنة فأكثر(  15) 2017حسب الحالة التعليمية عام 
 جملة  إناث ذكور الحالة التعليمية 

 29 16.8 12.2 أمي
 4.6 1.9 2.7 يقرأ، يكتب 

 52.2 23.5 28.7 أقل من جامعي 
 14.2 6.3 7.9 جامعي فأعلى 

 100 48.5 51.5 جملة
 2017المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد 
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ورغم الجهود المبذولة مدن الدولدة المتمثلدة فدي إنشداء الهيئدة الهامدة لمحدو األميدة         

، وتعددداون العديدددد مدددن الدددوزارات، خاصدددة وزارت التعلددديم 1991وتعلددديم الكبدددار مندددذ العدددام 

والددددددددددفاع والتنميدددددددددة المحليدددددددددة، لمحدددددددددو أميدددددددددة المجنددددددددددين، والمتسدددددددددربين مدددددددددن التعلددددددددديم 

(www.eaea.gov.eg غير أنها لم تؤت أكلهدا بعدد، حيدث تحتداج لمزيدد مدن العمدل ،)

فدددي هدددذا االتجدددا ، خاصدددة أن التعلددديم أصدددبح الركيدددزة األساسدددية القتصددداد المعرفدددة الدددذي 

 يؤسر الستخدام العقل البشري كرأس مال انسجامقا مع الثورة المعلوماتية.

( تركز القوى العاملة األمية في محافظات الوجه القبلي، حيث تقف 6ويبين شكل )     

%  37ع بة دون تحقيق التنمية الشاملة، وتأتي في المقدمة محافظة المنيدا، فدأكثر مدن 

 من العاملين بها من األميين.

ا لحالة العاملين التعليمية إلى:  ويمكن تقسيم محافظات مصر وفقا

وهي محافظات الفيوم، وبني سدوي)،  ثلث العاملين: نيد بها األميين عمحافظات يز   -

بيدددة محافظدددات الوجددده القبلدددي، المنيدددا، وأسددديوط، وسدددوهاج، ممدددا يعكدددر مددددى معانددداة غال

ها األولوية في الرعاية التنموية، وقد يفسر حلدك قبدول تلدك الشدريحة مدن العداملين ءو عطا

 غير المتعلمين بالحد األدنى من األعمال خالفقا لذوي المؤهالت الدراسية.  

وتضدم سدت  محافظات تترراو  فيهرا حجرم العمالرة األميرة برين ربرع، وثلرث العراملين:  -

محافظدات، تمثدل مدا يزيددد علدى خمدر محافظدات مصددر وهدي: البحيدرة، ومطدرول، وقنددا، 

واألقصددر، كفددر الشدديش، والشددرقية، وال تختلددف كثيددرقا عددن الشددريحة السددابقة، إح ترتفددع بهددا 

نسبة الملمين بالقراءة والكتابة ولم يستطيعوا الحصول على مؤهالت دراسية، خاصدة فدي 

 غت نحو خمر حجم العاملين.محافظة مطرول، إح بل

http://www.eaea.gov.eg/
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 (.3المصدر: ملحق )

ا للحالة التعلمية في محافظات مصر عام 6شكل )  2017(: القوى العاملة وفقا

وتشددمل ب يددة المحافظددات، وتضددم  محافظررات يقررل بهررا األميررين عررن ربررع العرراملين: -
غالبيتهددا محافظددات الوجدده البحددري، والقدداهرة، حيددث تزيددد نسددبة حملددة العدداملين مددن حملددة 

 المؤهالت الجاموية، السيما في محافظة القاهرة، إح بلغت نحو الربع.
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 الحالة الصحية: (2)
اإلنتدداج ال تقددل الرعايددة الصددحية أهميددة عددن التعلدديم فددي االسددتثمار البشددري، وزيددادة      

ا فدي دليدل التنميدة البشدرية، وتمثدل الوفيدات  ا رئيسدق واإلنتاجية، إح يعد البعد الصدحي مكوندق
أهم مؤشراته، حيث تعكدر دراسدتها مددى تقددم المجتمدع أو تخلفده، فكلمدا ارتقدى حضداريقا 

 أمكنه التحكم في مستواها. 
حدددق بدددنمط ( يتضدددح مددددى التغيدددر الدددذي ل7(، شدددكل )9ومدددن تتبدددع بياندددات جددددول )     

الوفيات في مصدر، حيدث تراجعدت مقدايير الوفيدات جميعهدا، ممدا يعكدر تدوافر خددمات 
 16.5صددحية أفضددل، و ن كانددت بنسددب متباينددة، حيددث هددبط معدددل الوفيددات الخددام مددن 

ا، فدي حدين  55فدي  %65.5في األلف، بنسبة انخفاض بلغت   5.7في األلف إلى   عامدق
مرة في المدة حاتها، كمدا  12بأكثر من  انخفضت وفيات األطفال أقل من خمر سنوات 

فددي  141مددرات، فهبطددت مددن  9قلددت وفيددات األطفددال الرضددع )أقددل مددن السددنة( حددوالي 
، وجددداء االنخفددداض فدددي 2020فدددي األلدددف عدددام  16، إلدددى أقدددل مدددن 1965األلدددف عدددام 

مدرات، فسدجلت  6معدل وفيات حديثي الوالدة )أقل من شهر( أقل بكثير، إح بلدم حدوالي 
، مما يوضدح تركدز الوفيدات فدي 2020في األلف عام  11، 1965لف عام في األ  63

األشهر األولى، فكلما تقدمت فئات السن قلت معدالت الوفيدات، ممدا يتطلدب المزيدد مدن 
 الجهد من أجل التحسين والتطور.

 (: تطور معدل الوفيات في األلف في مصر 9جدول )
 (2020  – 1965في المدة ) 

الوفيات معدل  السنوات
 الخام 

 معدل وفيات 
 حديثي الوالدة 

 معدل وفيات
 الرضع

 معدل وفيات 
 دون الخامسة

1965-1969 16.5 63 141 243 
1986-1990 10 37 74 103 
2005-2009 6.9 19 30 33 
2010-2014 5.9 14 22 27 

2020 5.7 11 15.7 20 
 ، 2014واإلحصاء، المسح السكاني لمصر المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 . 2020تقديرات الجهاز لعام 
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 (.10المصدر: جدول )

 ( 2020 –  1965(: تطور معدل الوفيات في مصر في المدة ) 7شكل )
( يمكن تصني) محافظات مصر طبققا لمعدالت الوفيات الخام 8ومن الشكل )         

 كما يلي: 2017عام 
وهددي تعددد أعلددى المحافظددات تسددجيالق للوفيددات،  فرري األلررف: 8 نمحافظررات تزيررد عرر -

ا لتركددز الخدددمات  وتنحصددر فددي محددافظتي القدداهرة، واإلسددكندرية، ويعددد حلددك أمددرقا طبيويددق
، وأكبددددر المددددوانر، وقددددد يرجددددع حلددددك إلددددى كثددددرة المتددددرددين مددددن الصددددحية فددددي العاصددددمة

المحافظات المجاورة لقصر المسافة، وتوافر التخصصات الطبية الماهرة، فُتسدجل الوفداة 
فدددي مكدددان وقوعهدددا، ويؤكدددد حلدددك انخفددداض المعددددل فدددي المحافظدددات المجددداورة، والسددديما 

فدددي األلدددف فدددي كدددل  5.2 فدددي األلدددف، 5محدددافظتي القليوبيدددة، والبحيدددرة، إح بلدددم المعددددل 
 منهما على الترتيب.
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 (. 4المصدر: ملحق ) 

 2017معدل الوفيات الخام في محافظات مصر عام  (:8شكل )                 

وتضدم إحددى عشدرة محافظدة، تشدكل أكثددر  فري األلررف: 8، 6محافظرات تترراو  برين  -
ظهدر حلدك مرتفعدة، وي –من خمسي محافظات مصر، وهي تعدد حات معددالت متوسدطة 

ا فدددي محافظدددات الوجددده القبلدددي، إح بلدددم المعددددل فدددي محافظدددة األقصدددر  فدددي  7.5واضدددحق
 األلف.
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ا إحدى عشرة محافظة،  في األلف: 6، ألقل من 4محافظات تتراو  بين    - وتضم أيضق
منخفضددة، إح بلددم المعدددل أقصددا  فددي محافظددة بنددي  –غيددر أنهددا حات معدددالت متوسددطة 

 في األلف(. 4.4بلم أدنا  في محافظة أسوان ) في األلف(، في حين 5.8سوي) )
في األلف: وتعد أقل المحافظات تسجيالق للوفيات، وتستأثر بها   4محافظات تقل عن    -

فددي األلددف، ويعددود  3.5محددافظتي مطددرول، وجنددوب سدديناء، إح بلددم المعدددل بكددل منهمددا 
لم يتجاور حجم حلك إلى انخفاض أعداد السكان، وال سيما محافظة جنوب سيناء، حيث 

)الجهدددداز المركددددزي للتعبئددددة العامددددة واإلحصدددداء،  2017ألددددف نسددددمة عددددام  100سددددكانها 
2018.) 

 النتائج والتوصيات 
 أسفرت الدراسة عن عديد من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها على النحو التالي:

 30حيدددث زادت أعددددادهم مدددن حدددوالي  ؛االرتفددداع المسدددتمر فدددي حجدددم مصدددر السدددكاني -
، فدددرغم 2020مليدددون نسدددمة عدددام  102إلدددى مدددا يزيدددد علدددى  1966مليدددون نسدددمة عدددام 

التذبذب في معدل النمو بين االرتفاع واالنخفاض، إال أنه سجل ارتفاعا نسبيقا فدي نهايدة 
نتيجددة الرتفدداع مسددتويات اإلنجدداب، خددالل السددنوات األربددع التددي  %( 2.4فتددرة المقارنددة )

، فإحا استمر المعددل علدى مدا هدو عليده فدإن الدولدة تحتداج إلدى 2011أعقبت ثورة يناير  
% سنويقا )حوالي ثالثة أضعاأ(، لخلق الو ائف  7.5نسبة نمو اقتصادي ال يقل عن 

الالزمدددة لقجيدددال القادمدددة، ممدددا يتطلدددب نظددددام تعليمدددي جيدددد، وسدددوق عمدددل قدددادرة علددددى 
 تصاد إلى مزيد من النمو.استيعاب الكفاءات الشابة، ودفع االق

( بسددبب 2020 – 2006% فددي المدددة ) 62% إلددى  55ارتفدداع نسددبة اإلعالددة مددن  -
سددنة( منددذ العددام  65، ألقددل مددن 15التراجددع النسددبي فددي حجددم الفئددة العمريددة الوسددطى )

، نتيجة زيادة حجم فئة صغار السن، ومن ثم ينبغي اإلسراع في خفدض معددالت 2006
أطفدال لكدل امدرأة فدي سدن اإلنجداب، واعتبارهدا قضدية قوميدة،   3  الخصوبة التدي تجداوزت 
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وحشدد الددعم الدالزم لتصددحيح المعتقددات الدينيدة الخاطئدة، وسددن القدوانين التدي تسدهم فددي 
 تنفيذ خطط جدية للسيطرة على مستويات الخصوبة.

(، مما يعكر التفوق 0.449بلم مؤشر عدم المساواة بين الذكور واإلناث في مصر )  -
كوري الواضح في معدل المشاركة في قوة العمل، ومتوسط الدخل السنوي، ومدرد حلدك الذ 

إلى عوامل اقتصادية، واجتماعية متداخلة، وتراجع الدولدة عدن سياسدة تشدغيل الخدريجين 
فددي القطدداع الحكددومي، ويؤكددد حلددك ارتفدداع نسددبة البطالددة بددين اإلندداث فددي قددوة العمددل إلددى 

، وتوصدي الدراسدة بالتأكيدد علدى 2017بالذكور عدام    نحو ثالث أضعاأ مثيلتها مقارنة
دور القطداع الخدداص فددي إدمداج اإلندداث فددي سدوق العمددل، ورعايددة أبنائهدا خددالل سدداعات 
العمددل، وتددوفير وسددائل المواصددالت للتغلددب علددى صددعوبة االنتقددال إلددى العمددل، وتمكددين 

 اق المختلفة. المرأة من اكتساب المهارات  التقنية التي تؤهلها للوصول إلى األسو 
 49التحسن البطيء في متوسط العمر المتوقع عندد المديالد فدي مصدر، إح ارتفدع مدن   -

شدهور  5(، بمتوسط الزيدادة لدم يتجداوز 2020 –  1960عامقا في المدة )  72عامقا إلى  
ا بدل  81سنويقا، فما زال بعيداق عن مثيلده فدي الددول حات التنميدة المرتفعدة الدذي بلدم  عامدق

ا(، ومدن ثدم ينبغدي تبندي عدادات أكثدر صدحية، والتقددم   73يلده العدالمي )وأقل من مث عامدق
ورفدع  نفداق علدى الخددمات الصدحية،ديد من األمراض من خالل زيادة اإلفي مكافحة الع
 .  2014نفاق العام طبققا لدستور % من جملة اإل 5نسبتها إلى 

شدددغلت محافظدددة القدددداهرة المركدددز األول فددددي حجدددم القدددوى العاملددددة بدددين محافظددددات  -   
مصر، ويعزى حلك إلى تركز الو ائف، واألعمال الخدمية بالعاصمة السياسية واإلدارية 
للدولددة، فددي حددين جدداءت محافظددات الحدددود األقددل فددي حجددم القددوى العاملددة، حيددث تعددد 

ضددددرورة التوزيددددع العددددادل للمشددددروعات التنمويددددة، األقددددل سددددكانقا، ممددددا يلفددددت االنتبددددا  إلددددى 
والخددددمات العامدددة بدددين المحافظدددات، وتطدددوير المددددن المتوسدددطة والصدددغيرة ونقدددل بعدددض 
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الوزارات الحكومية إليها، و نشداء الجامعدات بهدا، وتدوفير الخددمات العامدة إلقنداع سدكانها 
 بالبقاء، والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.

، بسدددبب تدددداعيات األزمدددة 2017% عدددام  11.8الدددة ليصدددل إلدددى ارتفددداع معددددل البط  -
، وتدددأثر تددددفق االسدددتثمار 2008الماليدددة العالميدددة علدددى االقتصددداد المصدددري مندددذ العدددام 

، إضددافة إلددى 2011األجنبددي المباشددر باألحددداث السياسددية التددي أعقبددت ثددورة يندداير عددام 
األهليدة، وتقلد  أسدواق  عودة الكثير من العمالة من ليبيا في العدام نفسده بسدبب الحدرب 

العمل في دول الخليج العربي، واالستغناء عن كثير مدن العمالدة المصدرية بعدد اسدتكمال 
  بنيتها األساسية واحتياجاتها التنموية.

ثلدددث القددددوى المصددددرية العاملدددة بدددددون مددددؤهالت دراسدددية، فددددي حددددين لدددم تتجدددداوز نسددددبة  -
ا بددين %، ويددزداد  14.4الحاصددلين علددى مددؤهالت جامويددة مددنهم  الوضددع التعليمددي سددوءق

اإلناث، حيث تزيد نسدبة األميدات وتقدل نسدبة الحاصدالت علدى مدؤهالت جامويدة مقارندة 
بالددذكور، وتتركددز القددوى العاملددة األميددة فددي محافظددات الوجدده القبلددي، وتددأتي فددي المقدمددة 

% مددن العدداملين بهددا مددن األميددين، ممددا يسددتلزم تطددوير  37محافظددة المنيددا، فددأكثر مددن 
واسددتيعاب المتسددربين مددن التعلدديم دون  سددنة، 15ج محددو األميددة لتشددمل مددن تجدداوز بددرام
 سنة لسد منابع األمية في تلك المناطق الجغرافية.  15
التراجدددع فدددي مقدددايير الوفيدددات جميعهدددا، و ن كاندددت بنسدددب متبايندددة، وال سددديما معددددل  -

عددددام فدددي األلددددف  141وفيدددات األطفددددال الرضدددع )أقددددل مدددن السددددنة( الددددذي انخفدددض مددددن 
، ممدددا يعكدددر التحسدددن النسدددبي فدددي 2020فدددي األلدددف عدددام  16، إلدددى أقدددل مدددن 1965

القددداهرة، واإلسددددكندرية أعلددددى المحافظددددات تسددددجيالق الخددددمات الصددددحية، وتعددددد محددددافظتي 
للوفيات، ويرجع حلك إلى كثرة المترددين من المحافظات المجاورة المراكز الصحية بهمدا 

 لتوافر التخصصات الطبية الماهرة.
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تتددأخر فرصددة مصددر فددي الدددخول إلددى مرحلددة جنددي ثمددار التنميددة فددي السددنوا ت القليلددة  -
القادمة، ومرد حلك إلى زيادة حجم فئة صغار السن، واالنخفاض غير المتوقع فدي نسدبة 

، وارتفددداع نسدددبة 2020% عدددام  60.7، إلدددى 2010عدددام  %62.4القدددوى العاملدددة مدددن 
، وغيرهددا، حيدث يمكددن تحديددد 2020% عددام  62إلدى  2006% عددام  55اإلعالدة مددن 

بدايدددة الهبدددة الديموغرافيدددة فدددي المجتمدددع بالوقدددت الدددذي التدددي يبددددأ فيددده كدددل مدددن معددددالت 
عامقا في االنخفاض، مع تزايد نسبة القوى العاملة  15اإلعالة، وحجم السكان األقل من 

 في الوقت حاته.
 : الهوامش
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 ، جامعة الكويت.134، العدد 35مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد 

(: النافذة الديموغرافية وانعكاسراتها علرى المروارد البشررية وقروة العمرل 2010الخليفة، ياسين ) (2)
لمية، جامعة الفررات، المجلرد الثراني، العردد المستقبلية في سورية، مجلة البحوث والدراسات الع

 الثامن، بغداد.
(3) R., B., Bhagat, (2014): The Opportunities and Challenges of 

Demographic Dividends in India, Jharkhand Journal of Development 

and Management Studies, XISS, Ranchi, Vol. 12, No.4, December 

2014. 
(4) Gribble, James and Bremner, Jason, (2013): The Challenge of Attaining 

the Demographic Dividends, Population Reference Bureau, 

Washington, DC.  

(، الهبررة الديموغرافيررة فرري العررالم العربرري: نعمررة أم قنبلررة موقوتررة  2017المرشرريد، إبرررا)يم ) (5)
، المركررز 21، العرردد 6الجتماعيررة واالنسررانية، المجلررد المغرررب أنموذجرراا، مجلررة عمررران للعلرروم ا
 العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر. 

(: التحررول الررديموغرافي لمنطقررة شررمال أفريإليررا مررع الشررارة 2017هاشرم، عزيررزة عبررد الخررال  ) (6)
األزهرر، إلى تجربة دول شرق آسيا، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، كلية التجارة، جامعة 

 القاهرة.



 ناصف محمد شوقي محمد. د       مصر  في التنموية وانعكاساته السكاني للوضع جغرافي تحليل   
 

- 1627 - 

(: الهبة الديموغرافية في المملكة العربية السعودية وانعكاسراتها 2019الخريف، رشود محمد ) (7)
الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية، ورقة عمل مقدمة فري نردوة الجمةيرة الجغرافيرة للثقافرة 

 والفنون، جامعة الملك سعود، الرياض.
(8) WILLIAMSON, JEFFREY G., (2020): Demographic Dividends 

Revisited, Asian Development Review, vol. 30, no. 2, Asian 

Development Bank Institute, Manila. 

(: أثرر الزيرادة السركانية المتسرارعة علرى التنميرة 2020مصطفى، إيمان محمرد عبرد اللطيرف ) (9)
، العردد 40عربية لإلدارة، المجلد ، المجلة ال2018 – 1977المستدامة في مصر خالل الفترة 

 ، المنظمة العربية للتنمية الدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة. 2
× )متوسط الفروق المتتالية لنسب النوع( + متوسرط انحرراف نسرب  3مؤشر األمم المتحدة =  (10)

 ،20للررذكور والنرراث، وتعررد البيانررات دقيقررة إذا قلررت قيمررة المإليررا  عررن  100العمررر عررن 
)التلبراني  40، منخفضرة الدقرة إذا زادت عرن 40:  20ومتوسطة الدقة إذا تراوحت قيمته برين  

 (.158، 2007وزمالؤه، 

* يرتم حسرراب هرذا المعرردل بقسررمة عردد أفررراد قرروة العمرل علررى جملرة السرركان فرري سرن العمررل ضرررب 
 (.77،  2003)عبيد،  100

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )             بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

- 1628 - 

 المصادر والمراجع

: العربية:  أوالا

(: جغرافيدة السدكان، أسدر وتطبيقدات، دار المعرفدة 2003ه، فتحي محمدد، )أبو عيان  -
 الجاموية، اإلسكندرية.

(: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسديا، تقريدر السدكان 2005األمم المتحدة، )  -
 والتنمية، العدد الثاني، النافذة الديموغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية.

 (: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية.2020المتحدة، )األمم  -

الجهداز المركددزي للتعبئددة العامدة واإلحصدداء، )سددنوات مختلفدة(: التعددداد العددام للسددكان،  -
1966 ،1976 ،1986 ،1896 ،2006 ،2017. 

اسديا: تقريدر السدكان (: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 2010األمم المتحدة، )  -
والتنميدددة، العددددد السدددادس، اثدددار التحدددوالت فدددي الهيكدددل العمدددري للسدددكان علدددى السياسدددات 

 التنموية في البلدان العربية.

(: مركدز دراسدات وبحدوث الددول الناميدة، 1998تقرير التنميدة الشداملة فدي مصدر، )  -3
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعه القاهرة، العدد األول.

التلبددداني، شدددادي إسدددماعيل، والمددددهون، محمدددود إبدددراهيم، والحنجدددوري، مدددؤمن محمدددد  -4
(: تقييم جودة بيانات التركيب العمري والنوعي في التعداد العام للسكان 2007رمضان )
فلسددطين، المجلددة العربيددة للجددودة والتميددز، مركددز الددوراق للدراسددات واألبحدداث،  – 2007

 ني، عمان، األردن.المجلد الثاني، العدد الثا



 ناصف محمد شوقي محمد. د       مصر  في التنموية وانعكاساته السكاني للوضع جغرافي تحليل   
 

- 1629 - 

(: السدددكان، المفددداهيم واألسددداليب والتطبيقدددات، دار 2008الخريددد)، رشدددود محمدددد، ) -5
 المؤيد للنشر، الرياض.

(: البطالدددددة، المشدددددكلة والحدددددل، مركدددددز 2008السدددددعودي، أحمدددددد، وطددددداهر، أحمدددددد، ) -6
 المحروسة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة.

(: تدأثير فجدوة الندوع االجتمداعي فدي النمدو االقتصدادي 2018عمارة، أميرة محمد، )  -7
في مصر، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، المجلدد التاسدع عشدر، 

 العدد األول.

(: أسددر جغرافيددة السددكان، دار المعرفددة الجامويددة، 2015الويسددوي، فددايز محمددد، ) -8
 اإلسكندرية. 

: اقتصدداديات العمددل، الطبعددة األولددى، مكتبددة الملددك (2003عبيددد، أحمددد سددليمان، ) -9
 فهد، الرياض.

(: اإلحصدداءات االقتصددادية فددي 2021المركددز المصددري للدراسددات االقتصددادية، ) -10
 .14جمهورية مصر العربية، تقرير سنوي، العدد 

(: خصوصدددديات التحددددول الددددديمغرافي وبددددروز المشددددكلة 2000الميغددددري، عمدددداد، ) -11
لم الثالددددددث: المنطقددددددة المغاربيددددددة أنموحجددددددا، المجلددددددة الجزائريددددددة فددددددي السددددددكانية فددددددي العددددددا

 األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية )إنسانيات(، العدد التاسع، الجزائر. 

(: تددأثير االسددتثمار األجنبددي المباشددر علددى معدددالت 2019هيبددة، إلهددام إبددراهيم، ) -12
جامعدددة القددداهرة، المجلدددد  البطالدددة فدددي مصدددر، مجلدددة كليدددة االقتصددداد والعلدددوم السياسدددية،

 العشرون، العدد الثالث.



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )             بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

- 1630 - 

 النجليزية:المراجع ثانياا: 

1- Mason, A. (2005): Demographic Transition and Demographic 

Dividends in developed and Developing Countries. United 

Nations expert group meeting on social and economic 

implications of changing population age structures, Volume 31. 

2- Pool, I. (2007): Demographic Dividends: Determinants of 

Development or Merely Windows of Opportunity? Oxford 

Institute of Ageing, Ageing Horizons, Issue No. 7. 

3- R. B. Bhagat, (2014): The Opportunities and Challenges of 

Demographic Dividends in India, Jharkhand Journal of 

Development and Management Studies 

XISS, Ranchi, Vol. 12, No.4, December 2014. 

4- Mahfouz, Aladdin Morgan. (2009): Global Financial Crisis and 

its impact 

on Egyptian economy, Ministry of Commerce and industry, Sector 

of SMS Export Development. 

5- Kreager, Philip, (2015): Population theory-A long view, 

Population Studies, Journal of Demography, Volume 69, Issue 1, 

U.K. 

6- UNHCR, (2019): the UN Refugee Agency, Refugee Status 

Determination Status in Egypt.  

7- Reher, David S., (2015): Baby booms, busts, and population 

ageing in the developed world, Population Studies, Journal of 

Demography, Volume 69, Issue 1, U.K. 

8- Klasen, Stephan and Francesca Lamanna, (2009): "The Impact 

of Gender Inequality in Education and Employment on Economic 



 ناصف محمد شوقي محمد. د       مصر  في التنموية وانعكاساته السكاني للوضع جغرافي تحليل   
 

- 1631 - 

Growth: New Evidence for A Panel of Countries," Feminist 

Economics, Vol.15, No. 3.  

9- Carmichael, G. A., (2016): Fundamentals of demographic 

analysis: Concepts, measures and methods. Canberra: Springer. 

 ثالثاا: مواقع على الشبكة الدولية للمعلومات:

1-www.data.albankaldawli.org  بيانات عن نسبة النوع، والعمر المتوقع عند :
 .                                                                              2021/ 13/3الميالد في العالم،  تم االطالع بتاريش  

2- www.rand.org رية، تم االطالع بتاريش  : تقرير عن معوقات عمل المرأة المص
27 /3/2021   . 

3- www.marefa.org  أسباب مشكلة البطالة في مصر، تم االطالع عليه بتاريش :
1/5 /2021 . 

4- www.un.org/ar/millenniumgoals/genderألهداأ اإلنمائية لقلفية، : ا
 . 21/5/2021تم االطالع عليه بتاريش  

5- www.eg.undp.org تم االطالع عليه بتاريش  2020: تقرير التنمية البشرية ،
22 /5/2021 . 

6- www.eaea.gov.eg تعليم الكبار، تم االطالع عليه بتاريش  : الهيئة العامة ل
29 /7/2021 . 

7-www.manshurat.org :   مكرر، تم االطالع عليه   3الجريدة الرسمية، العدد
    .2021/ 3/8بتاريش  

 

http://www.data.albankaldawli.org/
http://www.rand.org-/
http://www.marefa.org/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/gender
http://www.eg.undp.org/
http://www.eaea.gov.eg/
http://www.manshurat.org/


 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )             بقنا                       مجلة كلية اآلداب    

- 1632 - 

 المالح  
 2020، 2006بين عامي  (: معدل النمو السكاني للمحافظات المصرية 1ملح  )

 )السكان باأللف نسمة( 

معدل النمو   2020 2006 المحافظة
%  

 1.6 10040 8117 القاهرة 
 2 5499 4232 اإلسكندرية 
 2.5 809 586 بور سعيد 
 3.3 807 527 السوير
 2.8 1634 1130 دمياط 
 2.4 7002 5125 الدقهلية
 2.7 7799 5514 الشرقية
 2.6 6106 4369 القليوبية 
 2.3 3618 2696 كفر الشيش 
 2 5329 4120 الغربية 
 2.5 4655 3363 المنوفية 
 2.4 6662 4880 البحيرة 

 2.9 1428 982 اإلسماعيلية 
 2.9 9454 6467 الجيزة 

 3 3470 2358 بني سوي) 
 3.3 3991 2588 الفيوم 
 2.6 5975 4280 المنيا 
 2.2 4708 3543 أسيوط
 2.6 5400 3853 سوهاج 
 2.2 3399 3085 قنا 
 2 1573 1216 أسوان
 2.2 1341 469 *األقصر
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معدل النمو   2020 2006 المحافظة
%  

 2 383 297 البحر األحمر 
 2.3 259 192 الوادي الجديد
 2.6 464 332 مطرول
 2.4 486 354 ش. سيناء 
 1.3 181 153 ج. سيناء 
 2.4 102472 74828 جملة

 عن محافظة قنا.  2006فصل عدد سكان األقصر عام  *تم 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعدادات السكانية في السنوات  

 المذكورة.
 )باأللف نسمة( 2020(: التوزيع النسبي للقوى العاملة في مصر عام 2ملح  )
القوى   المحافظة 

 العاملة
% من  
 جملتها 

 الناث 
القوى   المحافظة  %

 العاملة
من   %

 جملتها 
 الناث 
% 

 39.7 3.5 1014681 بني سوي)  27 8.1 2348381 القاهرة
 34.2 3.6 1044281 الفيوم 26.6 4.6 1343281 اإلسكندرية 
 34.2 5.4 1581681 المنيا  26.1 1.9 559381 بور سعيد 
 18.7 3.5 1019081 أسيوط 25.1 2 578081 السوير
 18.5 4.8 1394881 سوهاج 25.7 2.4 708681 دمياط 
 19.1 3.4 976881 قنا 27 5.1 1492081 الدقهلية 
 27 2.5 719581 أسوان  31.4 5.2 1505081 الشرقية
 22.6 2.4 683781 األقصر  34 5.1 1480681 القليوبية
 17.9 1.8 510881 البحر األحمر 35.2 4.4 1281981 كفر الشيش
 19.5 1.6 477781 الوادي الجديد  34.5 4.4 1276981 الغربية
 11.2 1.8 526781 مطرول  34.1 4.9 1417081 المنوفية
 12.1 1.6 479381 ش. سيناء  28.8 6.2 1796881 البحيرة 

 19.8 1.6 462981 ج. سيناء  28.2 2.5 725681 اإلسماعيلية
 26 100 29076987 جملة 25.2 5.7 1670081 الجيزة

 . 2020المصدر: اإلحصائي السنوي،  
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ا للحالة التعلمية في محافظات مصر ع (: التوزي3ملح  )  2017عام    النسبي للقوى العاملة وفقا

 أمي  المحافظة 
يقرأ، 
 يكتب

متوسط، 
فوق  

 المتوسط

جامعي 
 فأعلى 

 أمي  المحافظة 
يقرأ، 
 يكتب

متوسط، 
فوق  

 المتوسط

جامعي 
 فأعلى 

.11 35.9 بني سويف  24.8 49.6 9.4 16.2 القاهرة
7 

44.9 7.5 

.11 34 الفيوم 18 51.5 11.5 19 اإلسكندرية 
9 

49.9 6.2 

.10 37.2 المنيا  19.8 56.8 9.7 14.1 بور سعيد 
2 

45.9 6.7 

.10 34.6 أسيوط  13.6 61.7 9.4 15.3 السويس
7 

46.6 8.1 

.11 33.6 سوهاج  11.7 54.2 13.8 20.2 دمياط 
3 

47.8 7.3 

 7.5 54.1 9.3 29.1 قنا 11.8 63.9 10.7 23.6 الدقهلية 

 8 63.7 9.2 19.1 أسوان  11.5 52.4 10.1 26 الشرقية 

 9.1 55.7 9.3 25.9 األقصر  11.6 54.3 10.4 23.7 القليوبية

.12 12 البحر األحمر 10.3 50.6 10.6 28.5 كفر الشيخ
5 

61.7 13.8 

.11 14.7 الوادي الجديد  14 53.7 10.9 21.4 الغربية
4 

58.9 15 

.19 31.9 مطروح  12.6 54.5 10.4 22.5 المنوفية
8 

43.2 5.1 

.14 22.2 ش. سيناء  7.2 48.4 11.5 32.9 البحيرة
2 

62 11.6 

 14.9 52.5 16 16.6 ج. سيناء  12.1 55.3 11.2 21.4 اإلسماعيلية

 14.2 52.2 4.6 29 جملة 14.3 49.7 11.1 24.9 الجيزة
 . 2017المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد السكاني لعام 
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 2017عام  (: معدل الوفيات الخام في محافظات مصر4ملحق )

 

 الوفيات المحافظة الوفيات المحافظة

 5.8 بني سوي)  9.3 القاهرة 
 5.1 الفيوم  8.7 اإلسكندرية 
 5.7 المنيا  6.5 بور سعيد 
 6 أسيوط 5.7 السوير
 6.5 سوهاج  6.3 دمياط 
 5.4 قنا  6.5 الدقهلية
 4.4 أسوان 5.8 الشرقية
 7.5 األقصر 5 القليوبية 
 4.9 البحر األحمر  5.5 كفر الشيش 
 6.2 الوادي الجديد 6.6 الغربية 
 3.5 مطرول 6.1 المنوفية 
 4.6 ش. سيناء  5.2 البحيرة 

 3.5 ج. سيناء  6 اإلسماعيلية 
 5.8 جملة 6.7 الجيزة 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
 . 2017 ،اإلحصاءات الحيوية
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Abstract: 

     The study aims to shed light on the demographic, economic, 

and social conditions in Egypt, and the changes that have occurred 

in recent decades by measuring some indicators that reveal the 

extent of the challenges that stand in the way of exploiting those 

development opportunities.   

      The study relied on several approaches, the most important of 

which are: the fundamentalist approach, the descriptive analytical 

approach and the economic one in addition to population analysis 

methods such as estimates and the exponential equation for 

calculating population growth and others.   

      The study resulted in several results, the most important of 

which are: 

- The continuous increase in the size of Egypt’s population, from 

about 30 million people in 1966 to more than 102 million people 

in 2020. 

- An increase in the dependency ratio from 55% to 62% in the 

period (2006-2020) due to the relative decline in the size of the 

middle age group (15, for less than 65 years) since 2006. 

-The unemployment rate rose to 11.8% in 2017, due to the 

repercussions of the global financial crisis on the Egyptian 

economy since 2008, and the influx of foreign direct investment 
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was affected by the political events that followed the January 

2011 revolution.   

        The study made some recommendations, the most important 

of which are: 

- Expediting the reduction of fertility rates that exceed 3 children 

per woman of reproductive age by correcting false religious 

beliefs, and enacting laws that contribute to the implementation 

of serious plans to control fertility levels. 

- Activating the role of the private sector in integrating females 

into the labor market, taking care of their children during 

working hours, providing transportation to overcome the 

difficulty of moving to work, and enabling women to acquire 

technical skills that qualify them to access different markets.    

 Keywords: Population situation, demographic indicators, 

economic indicators, social indicators.                     

 

                         

 


