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مليون نسمة ،  2.5بلغ نحو  1800تشير الاحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 

عام   ليصل  السكان  عدد  تضاعف  عام    40إلى    1950وقد  أما   ، نسمة   2020مليون 

نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مر مليون    100 فوصلوا

 نسمة . 101,530,411الـ 

 
 

، بمشكلة النمو المتزايد لعد  55اكثر من  منذ   د السكان عاماً، ومصر تولي اهتماما كبيراً 

، تحول النمو السكاني إلى أزمة تؤرق متخذ القرار في مصر ، حتى    راتوعلى مدار تلك الفت

يمكن القول أن "غياب نهج شامل  فشلت الجهود المصرية في نهاية المطاف في تحقيق 

ولأول مرة على مادة تنص على أن  تضمن دستور مصرو،  "بين السكان والموارد   التوازن

تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني  "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى  

   والموارد المتاحة،

عن حلول ناجزة    مليون نسمة، الجميع يبحث  102وبعد أن بلغ عدد سكان مصر الآن أكثر من  

 لتلك الزيادة تداعيات وعواقب خطيرة ؛ فهي تؤدي إلى عدم الوفاء بحاجات لأن للمشكلة

دم كفاية المنفق على التعليم والصحة وانخفاض مستوى المعيشة بسبب ع المواطنين

، كما تؤدي إلى عدم تمتع قوة العمل بالتنافسية ، وهذا الأمر   والإسكان والإنتاج الغذائ

 .(1)سيزيد نسبة البطالة المسببة للإحباط بين الشباب 

 

 المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

 المقدمـــــــة 
 



 

 

 

 

ا ريب أن الاهتمام بالمستقبل يشغل حيزاً كبيراً من فكر الإنسان عموما ، وفكر الدول على ل

وجه الخصوص ، فعندما تكون لدينا من المعلومات التي تحذر من من أثر الزيادة السكانية 

، فمثلا التعليم   2052-2020على جودة التعليم وأن نتائج تقديرات التعليم في الفترة من  

عند    الإبتدائي الخصوبة  معدل  لثبات  بالمرحلة   3.4فوفقاً  الطلاب  عدد  سيرتفع  طفل 

 19من  مليون ويرتفع عدد المدارس المطلوب توفيرها    22.3مليون إلى    13،3الابتدائية من  

إلى    2052ألف مدرسة عام    36إلى  ألف مدرسة   المدرسين  يرتفع عدد  ألف   838، كما 

 .ألف مدرس 491مقابل 

مليون  56.3لى قوة العمل ، فمن المحتمل أن يصل حجم قوة العمل إلى وتأثير الزيادة ع

، وتأثيرها على قطاع الصحة ، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأطباء المطلوب   2052عام  

إلى  الصحية  القطاعات  كافة  الزيادة    257  توفيرهم في  نتيجة  الثابت  للفرض  وفقاً  ألف 

الصحية على مستواها ، كما سيتطلب ذلك    المتوقعة للسكان ولضمان استمرار الخدمات

وتوفير    4توفير    ، الهرم   265ألاف مستشفى  إلى  نظرنا  وإذا  بالمستشفيات,  ألف سرير 

السكاني في مصر سنجد أن الشباب يمثلون الكتلة الحرجة من المجتمع بنسبة ، والشباب 

بط معدل النمو بض  عر س هم أباء وأمهات المستقبل ، وهم من بيدهم تحقيق زيادة سكانية ت

والأسرة   بالفرد  تضر  زيادة  إلى  السكانية  الزيادة  وتحويل  ضبطه  عدم  أو   ، السكاني 

 .والمجتمع

وتعديل  السكان  بقضايا  المصري  الشباب  وعي  درجة  ورفع  تنمية  أهمية  تأتي  هنا  من 

   (2) اتجاهاتهم نحو الغرض من الإنجاب إيماناً بأن الوقاية خير من العلاج.

 

 

 spectrumرنامج بالمصدر : 
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 spectrumبرنامج المصدر : 

 

 

 



 2052توقع عدد الطلاب بالمرحلة الإبتدائية بالمليون 

 

 

 

 

 2052 بالألف توقع عدد المدارس

 

 
 spectrumبرنامج المصدر : 
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 2052 بالألف توقع عدد المدرسين

 

 

 

 2052 حجم قوة العمل بالمليونتوقع 
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 بأنها تعرف  ديموجرافية  هبة او سكانية  فرصة  يحمل تاريخي ديموجرافي بتحول مصر تمر

 من  الفئة العمرية  العمل  سن  في  السكان  حجم  في   الذروة  المجتمع  فيها   يبلغ  التي  المرحلة

 المجتمع   يجعل  مما  معينه  فترة  تدوم  مرحلة  وهي(  والمسنين  الأطفال)    مقابل  سنة  64  -  ١٥

 من ٪    ٦١  من  ما يقرب  سنة   ٣٠  من  الاقل  الفئة العمرية  تمثل  حيث  فتيا  مجتمعاً   المصري

.  سنة  ٢٩  الي  ١٥  بين  العمرية  الفئة    ضمن  السكان  من  ٢٧  حوالي  يقع  كما  السكان  إجمالي

 ٦٤  –  ١٥  سن  العمل  قوة  في  السكان  نسبة  ان    ٢٠١٧تعداد   حسب  السكاني  الهرم  من  ويتضح

  حوالي  ٣٥  -١٥  من  السكان  فئة  وبلغت  فتى وشاب  مجتمع  اننا  بمعنى٪  ٦٢  حوالي  تمثلو

 للنافذة   والاستعداد  الجهود  تكثيف  ضرورة  يعني  وهذا  السكان  إجمالي  من  ٪٣٥

 من   للاستفادة   والاستعداد   الاستثمارات  من  اكبر   عدد   توفير  تتطلب  والتي  الديموجرافيه 

  على   وتدريبهم  وعيهم  ورفع   المجتمع  في  دورهم  وتعظيم  الشباب  من  الهائل  الكم  هذا

 العمل  نحو  وتوجيهم   الهائلة  البشرية   الطاقات  هذه   من  الاستفادة  تعظيم  الامثل او   الوجه

 الوطن .  بناء في الفعالة والمشاركة والإنتاج

 

 العامة والاحصاءالمصدر : الجهاز المركزي للتعبئة 

 

 

 الهبة الديموجرافية 
 



 

 

 

 

 2020  -  2015مستوي اجمالي الجمهورية    علي  سنة (  29-  15معدل بطالة الشباب )  تطور

فى الفئة العمرية من    2020ويتضح من الرسم البيانى أن معدل البطالة بين الشباب عام  

وبلغ معدل البطالة بين   2019% عام  16.7% من إجمالى قوة العمل مقابل  15بلغ    15-29

% من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة 37% وبين الشباب الإناث  10.7الشباب الذكور  

 2020العمرية عام 

 

 

 

 

 

 

 2020بحث القوى العاملة   –المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  

 

 مؤشرات سكانية  
 



 

الشباب  تطور مساهمة  قوة  (سنة  29-  15)  نسبة  اجمالي   العمل  في  مستوي  علي 

 2020 -  2011الجمهورية 

سنة    29-15تضح من الرسم البيانى أن نسبة مساهمة الشباب فى الفئة العمرية من  وي

 % 31.6   2020و إنخفضت فى عام  2019% من الإناث عام 32.2فى فى قوة العمل بلغ 

لأن هذه وي نظراً  شاباً  المصرى مجتمعاً  المجتمع  أن  السابقة  المؤشرات  تضح من تحليل 

اقة المتجددة فى المجتمع من صناع المستقبل ونموذج الفئة تشكل العمود الفقرى و الط

القيادة فيجب الإهتمام بهم من خلال رفع وعيهم بشكل مباشر أو غير مباشر و أكسابهم 

الطريق  على  وضعهم  لضمان  جيد  بشكل  وتأهيلهم  عملية  و  علمية  خبرات  و  مهارات 

 الصحيح لصالح تقدم الدولة و نموها.

 

 

 

 

 2020بحث القوى العاملة    –زى للتعبئة العامة والاحصاء  المصدر : الجهاز المرك 



 

 

 

 

 

 هي  الشباب  ففترة  الأخرى  المجتمع   فئات  باقي  عن  تميزهم  نفسية  بسمات  يمتاز  الشباب

 شخصيته و ذاته بناء في فردانية و استقلالية إلى فيها ويحتاج الفرد بها يمر عمرية مرحلة

 عنصر  بطبعه  فالشاب  كبيرا،  خياليا  و  استكشافيا  حسا  المرحلة  هذه  في  الشباب  يمتلك  و

 من  الكثير  أشارت  لقد   و   الجديدة  التكنولوجيات  يتبنى  من   أول  هو  عادة  و  وتغيير  تجديد

 و   للجديد  تقبلا  الفئات  أسرع  هم  الشباب  أن  الاتصال  و  الإعلام  علوم  في   التأثير  دراسات

 لسائر  استخداما  المجتمع  فئات  أكثر  فالشباب  لذا  الآخرين،  في  تأثيرا  و  تأثرا  أكثرها

 لاستخدام  الشباب  يميل  و  والاتصال،  للإعلام  الحديثة  للتكنولوجيات  المختلفة  التطبيقات

 .  (1) الضرورية الحاجات لهم تحقق لأنها  الاتصال و للإعلام  الحديثة التكنولوجيات

 

من إجمالى عدد الشباب  %  99.9بلغت نسبة الشباب المستخدمين للهاتف المحمول   •

 % إناث  99.8% ذكور،  100عام (  ، منهم  29 -18فى عمر )

% من إجمالي عدد الشباب 66.2بلغت نسبة الشباب المستخدمين للحاسب الالي   •

 عام (. 29  - 18فى عمر )

% من إجمالي عدد الشباب فى عمر 71.2الانترنت  بلغت نسبة الشباب المستخدمين   •

 عام ( . 29 -18) 

 إهتمامات الشباب



يفوق   • السكاني في مصر  النمو  أن  نجد  السكاني  للوضع  المتعمقة  النظرة  وتتيح 

 ( 2)% في مصر 1.2سنويًا مقابل  2.6النمو السكاني في العالم بمعدل 

 .دمةكما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتق •

وتبرز خطورة الأمر لو استمر نمو السكان على هذا المنوال إذ يقدر تعداد مصر في  •

مليون    31، أي بزيادة قدرها    2030مليون نسمة بحلول عام    132هذه الحالة بنحو  

 . أعوام فقط 10نسمة في غضون 

ــ تفضيالت االنج  اب  ـ
 

 

العدد المثالى وكما كان العدد المثالى من وترى غالبية من الشباب أن طفلين أو ثلاثة هو  

ولوحظ أن   أطفال أو أكثر  ٤الأطفال أعلى بين الإناث المتزوجات اللاتى كان لديهن بالفعل 

العدد المثالى من الأطفال بين الشابات يقل أيضاً مع التعليم، بين كل من المتزوجات وغير 

 (3) المتزوجات

 سح النشء و الشباب  م(  1)المصدر : 

 2020الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء( 2)            

 2018و  2015( وعي الشباب الجامعي بقضايا الصحة الانجابية ) سليمان ، امل ابراهيم ( 3)               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصريون خلال الموضوعات بحث عنها   تبين من خلال البحث على شبكة الأنترنت أن أكثر

الدراما و مباريات الدورى العام  و  هى الموضوعات السياسية و التعليمية و2020  عام

بالقضية السكانية  ولم يكن من على أولويات البحث أى أهتمام لمستجد  فيروس كورونا

 بشكل مباشر أو شكل غير مباشر

 

  

 2020موضوعات بحث عنها المصريون فى جوجل خلال  10أكثر 

  19-كوفيد  .1

 2020نتيجة الثانوية العامة   .2

 دعم مصر    .3

 الانتخابات الامريكية   .4

 الدوري المصري   .5

 المكتبة الرقمية   .6

 مسلسل الاختيار    .7

 نصيحة عن فيروس كورونا  .8

 وظائف  .9

 مسلسل ما وراء الطبيعية  .10



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 بقضايا السكان  العوامل المؤثرة علي قلة وعي الشباب 

غياب مفهوم االسرة الصغيرة  

ضعف التنسيق بين الجهات المهتمة بالشباب  بين الشباب

 والجهات التي تعمل بالقضية السكانية 

ضعف آليات المتابعه والتقويم لبرامج  

 توعية الشباب 

داخل  

المنظومة  

 التعلمية   

 خارج 

 المنظومة  

 التعلمية   

نقص الوعي  

 الطبي

قلة معرفة  

الشباب لوجود  

مبادرات سوء  

للمشورة او  

 ابية  للصحة اإلنج 

ضعف قنوات    

  اإلتصال

  يةاالعالم

توصيل أي  ل

عن   رسائل

  الصحة اإلنجابية

 للشباب 

نقص الوعي  

 المجتمعي 

تفضيل االنجاب  

 الذكور لإلناث  

العزوة واالسرة  

الكبيرة مازالت   

 فكر موجود 

العادات  

 والتقاليد 
واالفكار  

المغلوطة عن  

 االنجاب 

عدم وجود  

رسالة إعالمية  

ء مباشرة  اسو

 او غير مباشر  

نقص المكون  

السكاني في  

ميزانيات الجهات  

المهتمة بالشباب  

لذلك لم يتم تنفيذ  

الكثير من  

 األنشطة  

نقص الوعي  

 الديني

افتقاد الخطاب  

 المتزن الديني 

عدم وجود  

رسالة سكانية  

موحده لرجال  

الدين اإلسالمي  

 المسيحي  -

نقص الوعي  

 المعرفي

عدم جدوي  

مناهج التربية  

السكانية في  

المدارس  

 والجامعات 

االهتمام  

باألنشطة  

األخرى  

   - رياضية)

 ( فنية ......

عدم وجود جهة واحده مسئولة عن 

 الملف السكاني 

توزيع وزارة المالية للمكون السكاني علي  

عدة جهات غير منوط بها العمل في 

 القضية السكانية  

وزارة المالية للمكون  توزيع 

السكاني علي عدة جهات  

غير منوط بها العمل في 

 القضية السكانية  

 عدم وجود الية لقياس النتائج  

معرفة  ال عدم 

الزواج  بخطورة 

المبكر الحمل  

والمباعدة بين 

الحمل واالمراض  

التي تؤثر في 

 االنجابية  الصحة

رفض األطباء 

الذكور في بعض 

المناطق وهدم 

وجود طبيبات 

 لإلحالل مكانهم 

عدم وضوح الرسالة السكانية  
 المقدمة من الجهات 

وجود برامج قياس اثر  عدم  
 ومردود 



 

 

سنة    29إلى    18وبالرغم من خطورة هذا الوضع إلا أن الشباب فى الشريحة العمرية من  

سنة ما    30هم الاكثر جهلا بحجم المشكلة السكانية حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من  

 % من إجمالي السكان  61يقرب من 

 أولاً : نقص الوعى لمفهوم الأسرة الصغيرة 

  انخفض   الأسرة  أفراد  عدد  متوسط  انخفض  فكلما  كثيرة   فوائد  لها  العدد  صغيرة  الاسرة

  ويزيد   الأبناء،  بين   النفسية  والإضطرابات  والعنف  التشاحن  وانعدم  ،  بالفقر  الإصابة  نسبة

 المعدية،  الأمراض  انتشار  فرص  وتنخفض  التزاحم   ويقل  ،  أيضاً   بينهم  الأسري  الترابط

 العمل  سوق  في  تخرجه  بعد  وينخرط  الإبداع،  وفرص  الطفل  استقلالية  فرص  وتزيد

 انخفاض    يساهم  ،كما   الأطفال  عمالة  فيها  تنعدم  مناسبة  وسن  تنافسية  بمؤهلات

 الدخل ومصادر الأسرة مدخرات تعظيم في الأسرة أفراد عدد متوسط

المباعدة    و  لدى شباب الجامعات عن خطورة الزواج المبكرضعف الوعى الصحى   •

  لتى يمكن أن تؤثر على الصحة الإنجابية بين الحمل و أيضاً الأمراض ا

المعرفى • الوعى  فى    ضعف  الدراسية  المناهج  داخل  السكانية  القضية  لتناول 

المدارس   فى  السكانية  التربية  أنشطة  توقفت  كرونا  جائحة  وبسبب  المدارس 

 وايضا عدم تداولها داخل الجامعات. 

لإفتقاد الخطاب الدينى المتزن الذى من خلاله يتم إيضاح ضعف الوعى الدينى   •

هامة مثل تحديد النسل وتنظيم الأسرة  المفاهيم المغلوطة و التائهه بين قضايا  

 بالإضافة الي عدم تجديد الخطاب الدينى. 

ويتمثل فى دور الأسرة والعادات والتقاليد المؤثرة سلباً  ضعف الوعى المجتمعى   •

على الشباب فى تبنى فكرة العزوة و الأسرة الكبيرة وتفضيل إنجاب الذكور عن  

 الذكور. الإناث ورفض التعامل مع الأطباء 

 

 

 تحديد المشكلة 
 



 

 ثانيا : ضعف التنسيق 

ادى عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بالشباب و الجهات التى تعمل في   •

المجال السكانى انه اصبح هناك تضارب بينهم و عدم وضوح الرسالة الموجهه  

 . للشباب مما أدى إلى تأخر الحصول على نتائج محددة وملموسة

المدنى • للمجتمع  واضح  دور  وجود  لوجود    عدم  وأفتقادهم  الأهلية  والجمعيات 

 رسالة واضحة لديهم خاصة بالقضية السكانية .

 ثالثاً: عدم وجود أليه للقياس  

ضعف أليات متابعة وتقييم البرامج السكانية  •

المستوى  على  سواء  بالشباب  الخاصة 

وخاصة  رسمى  الغير  المستوى  أو  الرسمى 

لايتم   وبالتالى  التوعوية  الحصول البرامج 

  على مؤشرات القياس المطلوبة. 

 

تحليل العوامل المؤثرة على قلة و عى الشباب بالقضية السكانية أتضح من :    خلاصة

 تحليل هذه العوامل أن الأسباب الجذرية لهذه المشكلة هى: 

 نقص المعلومات عن النواحى الطبية و الدينية و المعرفية  •

 سواء مباشرة أو غير مباشرة عدم و جود رسالة إعلامية موحدة   •

 المفاهيم الدينية الخاطئة  •

 العادات و التقاليد المجتمعية الموروثة  •

 

 

 

 

 



 

 

 

الرئيس السيسى مقاليد الحكم بدأ التعامل مع القضية السكانية بجدية شديدة  منذ تولى  

إطلاق أضخم عملية تنمية فى وبدأت الأزمة فى بؤرة الاهتمام للسياسة المصرية بعد  

  270ثانية بمعدل    13تاريخ مصر ، ومدى تأثير الزيادة السكانية عليها، فلدينا مولود كل  

مليون وهو ما يكلف الدولة  2أو    سنويا  مليون نسمة  2.3مولود فى الساعة أى بزيادة  

 مليار جنيه سنويا، مدارس ومستشفيات وخدمات وغيرها. 45.5

 

السياسات  في  وتتمثل  قومية    الحالية  رئاسية    -.. مشروعات  تربية   -مبادرات  مناهج 

   .عقد بروتوكولات -سكانية 

 

 

 السياسات الحالية 
 



 

 المشروع القومى لتنمية األسرة المصرية 

 بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة،

 

X    (المشروع توعية الشباب بالقضايا السكانية و أكتفى بالجانب الصحى و التركيز    أغفل

 (  على المرأة فقط

 

 



 

 مشروع العيادات الصديقة للشباب

 

منذ   الأسرة«  الدولية لصحة  »الهيئة  عليه  وتعمل 

بالتعاون مع »صندوق الأمم المتحدة    ٢٠٠٧عام  

الأسرة«. للسكان« و»الجمعية المصرية لتنظيم  

خدمات  تحسين  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 

 الصحة الإنجابية المقدمة للشباب 

X (افتقدت الخصوصية في الكشف الطبي واقتصرت علي بعض المحافظات) 

 

 

 مشروع " اتنين كفاية "

 

السيدات  وعي  رفع  إلى  يهدف  المشروع  أن 

الولادات،     بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين

التابعة  الأسرة  تنظيم  عيادات  تطوير  جانب  إلى 

العاملة  الكوادر  قدرات  وبناء  الأهلية،  للجمعيات 

 الاسرة في مجال تنظيم 

 

X (  المستهدف هم السيدات فقط )المجتمع 

 

 

 



 مبادرة الصحة اإلنجابية وصحة المرأة 

 

المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل 

وبكتيريا الزهرى وفيروس  من فيروس"ب  

البشرى  المناعة  إلى جانب الإيدز نقص   ،

القياسات  وإجراء  الضغط  فحص 

والطول   بالوزن  الخاصة  الفيزيائية 

لمنع   الدم،  فى  السكر  نسبة  وقياس 

 انتقال الأمراض للجنين والأم.

X  (توجد برامج للتوعية لا  ) 

 

  2017مبادرة الوسام    

 

مع  التعاون  والسكان  الصحة  وزارة  أطلقتها  مبادرة 

للسكان المتحدة  الأمم  الأسرة  صندوق  تنظيم  ؛ حول 

الذي  الانفجار  ومواجهة  السكاني  الخلل  لمعالجة 

تشهده الدولة بهدف تشجيع أماكن ومقدمي خدمات 

تنظيم الأسرة المتميزين، وتشجيع الأسر المصرية علي  

 تبني مفهوم حق الاختيار، 

 

X    (المجتمع المستهدف هم السيدات فقط   ) 

 

 

 

 

https://www.mobtada.com/details/1064913
https://www.mobtada.com/details/1064913
https://www.mobtada.com/details/1064913


 مبـــــــادرة شبـــــاب مصر

 

مبادرة أطلقها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع 

وزارة   رعاية  تحت  للسكان  المتحدة  الأمم  صندوق 

امل    –؛ تحت مسمي ) شباب مصر   الصحة والسكان  

 .مصر ( ضمن الخطة القومية لرفع الوعي المجتمعي

كليات وهي   مع  بالاشتراك  توعوية  صحية  مبادرة 

 الوقاية والعلاج من الامراض  –تغذية   –صحة الاسرة  –الطب وهي ..رعاية صحية 

 

X   (لم تخرج الي حيذ التنفيذ   ) 

 

 

 حمـــــــــــــالت اعالميـــــــــــــــــة 

 

قصيرة،   وافلام  هادفة  توعية  برامج  وجود  عدم 

وأفلام   بتنظيم  وفيديوهات  توعية  وإعلانات  كارتون 

  الأسرة ، على غرار ما كان موجودا في فترة الثمانينات

التسعينات وقدمت  و  ومحمدين،  إعلان حسنين  مثل   ،

التي   التلفزيونية  التوعية  حملات  من  العديد  مصر 

السكانية،  الزيادة  المواطنين بخطر  إلى توعية  تهدف 

 .الاسرةوأهمية تنظيم 

 

 

 

 

 

 



 منهج التربية السكانية 

أطلق كل من المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر 

وصندوق الأمم المتحدة للسكان منهج "التربية السكانية" وكتاب "تنظيم الأسرة وآراء 

 أئمة الفقه المعاصرين،" بدعم من الاتحاد الأوروبي. 

 سكانية من قبل مجموعة من الخبراء برئاسة تم تحديث كتاب التربية ال 

كلية ذات   ٥٦د. جمال أبو السرور وسيتم استخدامه كمنهج لأول مرة، لُيدرس في أكثر من  

صلة بالعلوم والدين. ليسلط الدليل الضوء على المنظور الإسلامي لتنظيم الأسرة. كما  

 عة الأزهر.سيتم استخدامه من قبل رجال الدين من وزارة الأوقاف وطلاب جام

 عقـــد بروتوكوالت  

الطلاب تبرو لتوعية  السادات  وجامعة  للسكان  القومي  المجلس  بين  تعاون  وكول 

 ومشكلة الزيادة السكانية  

جامعة مصرية تحت مسمى »مبادرة الشباب«، ويتم من خلالها   12بروتوكول تعاون مع  

 »تثقيف الأقران« عن طريق تبادل الخبرات.

X    (توجد آلية متابعة وتقييم   لا ) 

 



ور في التطبيق  الحالية المطبقة ان هناك بعض القصوقد تلاحظ من خلال السياسات  **   

انه او التركيز علي بعض النقاط دون غيرها وايضا عدم وجود دور للاعلام واضح فوجدنا  

لية من الافضل بدلا من اقتراح سياسات جديدة العمل علي اصلاح عيوب السياسات الخا

الهامة النقاط  التي    وتلافي نقاط الضعف فيها واستمرار العمل بها مع اضافة بعض 

    تعمل علي تفعيل تلك السياسات

 

 

 

 دمج برامج توعية الشباب قبل الزواج داخل المبادرات. •

المشروع   • في  الانجابية  الصحة  بقضايا  التوعية  حجم  للاسرة  زيادة  القومي 

 المصرية.

شباب  • اتحاد  مع  للعمل  الالكترونية  والصفحات  الشخصيات  بعض  اختيار 

 الجمهورية الجديدة. 

وضع دليل متابعة وتقييم للانشطة التوعوية مع دمج قاعدة لبيانات الشباب في   •

 اطار منظومة التحول الرقمي .   

تعزيز الشراكة المجتمعية افضل حل سياسي لمعالجة قضايا تنظيم الاسرة بين   •

 الشباب.

المجتمع   –ضرورة التعامل بجدية مع القطاعات غير الحكومية ) الجمعيات الاهلية   •

 دني ( امر بالغ الاهمية.الم

الكارتون   • وأفلام  والفيديوهات  القصيرة،  والأفلام  الهادفة،  التوعية  برامج  عودة 

وإعلانات التوعية بتنظيم الأسرة، على غرار ما كان موجودا في فترة الثمانينات 

 والتسعينات.

 

 محاور تفعيل السياسات الحالية  

 



 

ة  دينية( لها رسالة محددة لبث الرسال   –فنية    -إختيار شخصيات شبابية )رياضية •

السكانية بطريقة غير مباشرة لكسب تأييد الشباب عن طريق إعلاء قيمة القدوة  

 متعلمة(. –والحرص على توجيه خطاب موجه لكل شريحة شبابية )أميه 

 اختيار الصفحات الالكترونية  والبرامج الاكثر مشاهدة لكسب تأييد الشباب على •

Facebook –Tiktok - Inst gram - You tube )  

حسام   –أحمد غندور )الدحيح(    - أحمد صبرى

   -أمير منير –الأمام 

شوبير     مع  تايم(  اون  )ملعب    – برنامج 

  برنامج )أنا و النجوم وهواك( أسامة منير.

 

وضع منهج تعليمى شامل وعملى من خلال الإستفادة من وضع منهج صحى  •

 ، شبابية  معسكرات  عقد   ، الجامعات  فى  الأسر  بنشاط  دورى  إ والإهتمام  قامة 

 مدارس وجامعات )فى حالة إستمرار الدراسة(.

دعوة الجهات الشريكة المعنية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة   •

، إلى المساهمة في وضع استراتيجية موحدة ، لتفعيل دور الشباب في مواجهة  

لتث الفرصة  وتمنحهم   ، الصغيرة  الأسرة  مفهوم  وتبني  السكانية  قيف المشكلة 

التوعية بكل ما  الإعداد لمبادرات وحملات  أقرانهم ومجتمعاتهم والمشاركة في 

 يتعلق بالمشكلة السكانية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بالرغم من السياسات والبرامج والجهود التي تقوم بها الدولة اتجاه خفض معدل النمو  

التأثير المجتمعي وقلة الوعي   الا ان  لدي الشباب الي جانب محدودية توافر  السكاني 

 وسائل تنظيم الاسرة لم تؤدي الي النتائج المرجو وذلك يرجع الي ..

برامج   • من  اكثر  فقط  الصحية  الخدمة  تقديم  علي  كبير  بشكل  الاهتمام 

 التوعية . 

 الاهتمام ينصب علي الاناث اكثر من الذكور.  •

 بعده . الاهتمام اكثر بمادرات ما قبل الزواج وليس  •

 القضية السكانية ليس لها اهتمام اولي بالنسبة لاولويات الشباب . •

 

 

 التحديـــــــات  
 



 

 

 

نحتاج إلى رؤية حقيقية لمعالجة قضية تنظيم الأسرة والزيادة السكانية، تعتمد على   ▪

الصخب   مصادر  من  بالكثير  محاطة  غير  محددة،  ورسالة  واضحة  علمية  معايير 

أهدافها بعبارات وتصريحات غير مدروسة، بالإضافة إلى  والتشويش، حتى لا تفقد  

ضرورة تفعيل دور الأجهزة والوزارات المعنية بهذه القضية، ونغير ثقافة المكاتب  

التى لم تعد تقدم حلولا عملية لقضية السكان وتنظيم الأسرة فى مصر، خاصة أن  

أن    ، لذلك يجبالقضية فى غاية الأهمية والخطورة ومرتبطة بأبعاد تنموية كبيرة

تكون التصريحات التى نطلقها تتناسب فعليا مع حجم الجهد والإنجاز المبذول فى  

 هذه القضية. 

الغير   ▪ الإعلامى  التوجه  يعتبر  البدائل ومع ذلك  العديد من  السياسات  تقدم ورقة 

 .مباشر هو الأكثر تأثيراً وملائمة وذو جدوى لإستقطابه أكبر عدد من الشباب

ر الشخصيات و الصفحات و البرامج الأكثر تأثيراً من خلال منصات  ويتضمن أختيا  ▪

الإذاعة و  الإجتماعى  التى و  التواصل  جيداً  الاعلامية  الرسالة  التليفزيون وصياغة 

سوف تتناولها الشخصيات الصفحات الإعلامية و البرامج المختارة.يليها زيادة برامج 

 التوعية بالنسبة للانات والذكور. 

ألية لقياس الأثر والمردود المباشر للأنشطة و البرامج التى تخص الشباب  وضع   ▪

 ومفهوم الأسرة الصغيرة مثل:

 عدد الحملات الاعلامية المتعاقد عليها     ▪

 عدد الشخصيات المتعاقدة معها     ▪

 عدد الرسائل السكانية المتضمنة داخل الصفحات     ▪

 تعليقات الشباب    ▪

 عدد معسكرات للشباب   ▪

 عدد دوري المدارس والجامعات    ▪

 التوصيات 
 



 

 

 

 

 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء   ▪

 spectrumبرنامج  ▪

 2020العاملة  بحث القوى  –الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  ▪

 النشء و الشباب  مسح ▪

،أمل إبراهيم   ▪ الإنجابية  سليمان  وعى الشباب الجامعي بقضايا الصحة 

(2015 ،2018 ) 

 

 المراجــــع 
 


