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 مــقدمـــة

ئيسياً ال مفر تحدياً راألمر الذي يمثل تواجه مصر نمواً سكانياً ضخماً يفوق حجم النمو االقتصادي، 

التعامل مع الموارد  وبقيت الكثير من سلوكياتنا في ،استمر النمو السكاني بمعدالته العاليةما إذا  من مواجهته

لعالم الثالث وجود دراسات االجتماعية في دول اوقد أثبتت العديد من ال، األساسية بعيدة عن العقالنية والرشد

لم يعد حيث ية ، التنشئة االجتماع ، الرتفاع تكلفةعالقة طردية بين ارتفاع عدد أفراد األسرة وزيادة الفقر

ً عب أصبح يمثل لألسرة، بل إضافية قوة اقتصاديةينظر إليه كالطفل  التعرض تماالت اح مما يزيد منعليها،  ئا

دد معظمها سوف األسرة تنمو بالقدر الذي ال تحتمله مواردها، كما أن ندرة الموارد وعدم تج لفقر إذا ظلتل

االستثمار في  األسرة توفير احتياجاتها األساسية، فضالً عن حيث ال تستطيعيؤدي إلي توسيع دائرة العوز، 

لعصرية، لذلك تبقى بات الحياة التعامل مع متطلألبنائها لتمكينهم من االالزمة  يةمهارات الذاتوتنمية البناء 

 ً اء االحتماالت مر الذي يضعنا إزاألبالغ الخطورة،  قضية النمو السكاني وارتفاع حجم األسرة أمراً حيويا

ز العو التي سوف تترتب على توسع األسرة بالمعدالت التي تفوق مواردها وارتباط ذلك بارتفاع حاالت

 .وانتشار الفقر بأبعاده وصوره المختلفة

 السياق

ً  التيذات األبعاد المتعددة  الخطيرةعد الفقر من الظواهر االجتماعية ي  وثيقاً بالتنمية ترتبط ارتباطا

فقر بيئة حيث يولد ال واالجتماعي السياسيالمستدامة، كما يشكل خطراً على األمن والسالم واالستقرار 

تعبث والمعارضة الجامحة التي قد تستهدف الدولة و فخصبة لنمو العديد من أشكال االنحراف والتطر

بل هو  ،الوال يقتصر على توافر قدر معين من المفقط، والفقر ليس قاصراً على حالة العوز  ،بمقدراتها

 .نسانتحد من رفاهية اإل التينتيجة الجمع بين عدد من أشكال الحرمان 

ي عالقة تبادلية ويعد زيادة حجم األسرة سبباً ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فالعالقة بين المتغيرين ه

تعرض األسرة  فزيادة حجم األسرة يعد سبباً رئيسياً لزيادة احتمالفكل منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به، 

كبر من ذه الموارد على عدد أوتوزيع ه ألحد أبعاد الفقر بسبب الضغط على موارد األسرة االقتصادية

ة االجتماعية الكافية سبباً في زيادة حجم األسرة ألن األسر الفقيرة تفتقر عادة للحماي يعد الفقر، كما األفراد

إضافياً ا مصدراً مزيد من األطفال باعتبار أن األطفال يمكن أن يكونوالإنجاب هذه األسر إلى وبالتالي تلجأ 

 .يساهموا في تحسين الوضع االقتصادي لألسرة وبالتالي يمكن أن، للدخل

 العالقة بين الفقر وحجم األسرة
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         األبعادتعريف الفقر متعدد 

ً ( مفهوم1985رست نظرية ِسن )أ ً للفقر، قائم اً جديد ا على عدة أبعاد ال تتوقف فقط عند نقص  ا

 (1) كريمة.الممتلكات المادية، ولكنها تأخذ في الحسبان قلة الفرص الضرورية من أجل حياة 

 :ينص علي تعريفاً للفقر متعدد األبعاد 2007كما طورت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

"أن األطفال الذين يعيشون في فقر محرومون من التغذية، ومرافق المياه والصرف الصحي، واالستفادة  

من خدمات الرعاية الصحية األساسية، والمأوى، والتعليم، والمشاركة، والحماية، وبأن االفتقار الشديد 

يداً لألطفال وإضراراً بهم، من أكثر األمور تهد يعتبر -وإن كان يضر بجميع البشر -إلى السلع والخدمات 

بحيث يجعلهم عاجزين عن التمتع بحقوقهم وتحقيق طاقتهم كاملة، والمشاركة في المجتمع بصفتهم 

 ( 2) أعضاء كاملي العضوية فيه."

عدة أبعاد لقياس الفقر وعدم االكتفاء بدراسة  علىفي االعتماد  ومن هذا المنطلق، بدأت الدراسات األحدث

األبعاد، الذي وضعته مبادرة أكسفورد  الدليل العالمي للفقر المتعدداختار فقد الفقر من منظور نقدي فقط، 

لقياس الفقر استخدم لقياسها عشرة أساسية  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ثالثة أبعاد ،البشرية للفقر والتنمية

 وفيات) والصحة (،، عدد سنوات الدراسةالتعليمب االلتحاق) هي: التعليموهذه األبعاد والمؤشرات ، مؤشرات

توافر مصادر للكهرباء، المياه النقية، الصرف الصحي، نوع ) ومستوى المعيشة (،يةوالتغذالحالة  ،األطفال

 (.االنتقال واالتصاالتالمنزلية ووسائل األجهزة  حيازةأرضية المنزل، الوقود المستخدم للطهي، 

 تعريف المشكلة

 التيتحديات سرة أحد أكبر الحجم األ زيادة المرتفع وما ينتج عنه من السكانيال يزال معدل النمو 

، وذلك السكانتسعى إليجاد استراتيجيات مبتكرة وجديدة لمعالجة قضية  والتيالمصرية  ةتواجه الحكوم

م األسرة تكمن خطورة كبر حجللمساهمة في خفض نسبة الفقر واالرتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين، و 

اجع وتر الغذائي،و المائيمخاطر األمن  وارتفاع ة،زيادة معدالت الفقر بأبعاده المختلفارتباطها الوثيق بفي 

رتقاء محاوالت االمن فاعلية  مما يحد ،وتدهور الخصائص الصحية ،ومخرجاتها العملية التعليمية جودة

 عالية.ة ذات جودشكل ضغطاً على ميزانية الدولة وقدرتها على تقديم خدمات ، كما ياالقتصادي بالمستوي

 

األحداث شهدت مصر سلسلة من ومنذ مطلع األلفية الجديدة  مدار السنوات الماضية ىوعل

معدالت  وارتفاعمستوى الدخل  انخفاض فيتسببت  يوالتاالقتصادية واالجتماعية السياسية و الصدماتو

الفقر أعلى  انتشاركان  الفترةنه خالل تلك أإلى  اإلشارةوتجدر  ،2020 - 2019عام  %29.7الفقر لتبلغ 

 طفل 3.5إلى  2005ل سيدة عام طفل لك 3.1من  الخصوبةرتفاع معدالت ابين األطفال وذلك بالتزامن مع 

 (3) .2014 عام

                                                                                                                                 

           

                                                           
1Amartya Sen, A Sociological Approach to the Measurement of Poverty,  

https://www.jstor.org/stable/2663049 
تقرير الفقر متعدد األبعاد في  2017 –الدول العربية ويونيسف ومبادرة أوكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية  اإلسكوا وجامعة 2

 اإلسكوا –بيروت  –الوطن العربي 
 حجم األسرة وعالقته بفرص اإلصابة بالفقر - 2020طارق توفيق أمين، شريف جمل  3

 

https://www.jstor.org/stable/2663049
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واإلحصاء  العامةللتعبئة  يالمركزالصادر من الجهاز  2020-2019 نفاقبحث الدخل واإل نتائجطبقا لو

سبة أي أن ن 2020-2019عام  %29.7إلى  2000-1999عام  %16.7فقد ارتفعت نسبة الفقراء من 

 .خالل عقدين من الزمن %78الفقراء قد ارتفعت بمقدار نحو 

ي الصحي والمسح السكان ،2020-2019 نفاقبحث الدخل واإلمن كل من  تحصلةالمنتائج الكما أكدت 

غذاء ساسية من الاحتياجاتهم األب الوفاءال يستطيعون  القبليالوجه ريف من سكان  % 42.8أن  2014

نجاب معدل اإل األقاليم من حيثعلى أالذين يعيشون في الجمهورية من سكان  %26.4وغيره وهم يمثلون 

 فيء نسبة الفقرا تنخفضفي حين  فرد، 6.9سرة فيه ويبلغ متوسط حجم األ (طفل لكل سيدة 4.1)الكلى 

ط حجم ويبلغ متوس، طفل لكل سيدة 2.5بها  اإلنجاب الكلى ويبلغ معدل %14.7 إلى ت الحضريةالمحافظا

 .فرد( 4.9) اسرة فيهاأل
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ين األفراد الذين يعيشون بداخل ن نسبة الفقراء بأ 2020-2019بحث الدخل واإلنفاق كما أوضحت نتائج 

ذين يعيشون % بين األفراد ال 25.2 إلى%، في حين ترتفع النسبة  7.5( أفراد تبلغ 3 – 1سر مكونة من )أ

ل أسر مكونة ( أفراد، وترتفع نسبة الفقراء بشدة بين األفراد الذين يعيشون داخ5 – 4في أسر مكونة من )

 %.  80.6فأكثر( لتبلغ أفراد  10من )

 

  

 

، حيث لفقرار العوامل ارتباًطا بمخاطر أكث يعد منانخفاض المستوي التعليمي كما أكدت نتائج البحث أن 

 %35.6ن فبلغت نسبة الفقراء بين األميي ،كلما ارتفع مستوى التعليم نسب الفقر بصورة واضحةتتناقص 

 فأعلي على شهادة جامعية بين الحاصلين %9.4مقابل 

 

7.5

25.2

48.1

66.8

80.6

1-3 4-5 6-7 8-9 10+

النسبة المئوية للفقراء وفقاً لحجم األسرة

35.6

35.8

33.1

17.4

26.4

15.2

9.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

أمي

يقرأ ويكتب

أنهى التعليم األساسي

تعليم ثانوي عام

تعليم ثانوي فني

حاصل علي شهادة فوق متوسط

حاصل علي شهادة جامعية فأعلي

النسبة المئوية للفقراء وفقاً للحالة التعليمية



                                                                                     

- 6 - 
 

 والفقرالدراسات الموضحة للعالقة بين حجم األسرة  

تثبت العالقة الطردية بين زيادة  التيمن المهم عرض لنتائج تجارب بعض دول العالم المختلفة 

، فقد أكدت بة الخروج منهحجم األسرة وفرص اإلصابة بالفقر، المكوث فيه، توارثه بين األجيال، وصعو

ً  دائرةالذين لم يدخلوا  األشخاص أن السابقة العديد من الدراسات ً  األعلىهم  الفقر مطلقا يعملون بدوام  ،تعليما

عكس  أنحين  في ،سنوات 6قل من أ األطفالعمر هؤالء  ،(على األكثر 2قل )أ ولديهم عدد أطفال ،كامل

طفل  إضافة أندراسات المحاكاة أضعاف، كما أثبتت  4 بمقدار بالفقر اإلصابةالخصائص يزيد احتمال  هذه

 6.9و %،  4.5 إلىو تزيد ، %  3.7 مقداربالفقر ب اإلصابة سنة من الزواج تزيد من احتماالت أول في

التوالي، وتعد هذه النتائج منطقية إلي حد بعيد وذلك سنة على  12و سنوات،  6سن إلي وصوله  دعن% 

من العمل األم ضافة النسحاب تلفة، إالمراحل المخ فيلزيادة الحاجة للرعاية الصحية و التعليمية للطفل 

 (4) .األطفالسبيل رعاية  في( الخاص بها )وتوقف الدخل

 

 للفقر ملف لوكسبورج

خلصت الدراسة إلى أن وجود عدد كبير من األطفال في األسرة يزيد من فرص اإلصابة بالفقر، 

بين األسر التي لديها طفلين أو أكثر، في حين يقل هذا االحتمال  %25فاحتمال اإلصابة بالفقر في الدخل يبلغ 

فقط بين األسر التي ليس لديها  %8، وينخفض أكثر ليصل إلى %14ديها طفل واحد ليبلغ لي بين األسر الت

من  األسرة فينصيب كل فرد ، ويعزي ذلك إلي أن وجود أطفال داخل األسرة يؤدي إلي تقلص أطفال

، في حين أن وجود أشخاص بالغين داخل األسرة يزيد من احتماالت الحصول الموارد المتاحة و الدخل

  (5) علي مصادر دخل إضافية مما يقلل من فرص اإلصابة بالفقر.

 2014( الكومنولث )إنجلترامراجعة 

أوضحت الدراسة عدة حقائق حول عدد األطفال داخل األسرة وعالقة ذلك بفرص الخروج من 

 دائرة الفقر، وكانت أهم النتائج كالتالي:

  أطفال فقراء منهم %25أطفال أو أكثر يكون 3األسر التي يوجد بها 

 حتمالا، ويزيد من %20 مقداريقلل فرصة الخروج من دائرة الفقر ب لألسرةطفل جديد  إضافة 

 %35 نحولحالة الفقر ب األسرةعودة 

  30 بحواليمن حالة الفقر  األسرةسنوات يقلل فرصة خروج  5 إلى 1عمر من  فيوجود طفل% 

  سرة المكونة من زوجين أحدهما فقط سنة لأل 2.83يبلغ متوسط عدد سنوات المكوث في الفقر

 1.93 إلىسنوات، وينخفض متوسط المكوث في الفقر  6يعمل ولديهما طفالن أحدهما اقل من 

 (6) سنوات. 6سنة بين األسر المكونة من زوجين يعمالن، ولديهما طفالن أحدهما أقل من 

 

 

                                                           
 ألسرة وعالقته بفرص اإلصابة بالفقراحجم  - 2020طارق توفيق أمين، شريف جمل  4
5.STATEC (2010). Rapport Travail et Cohesion Sociale, Cashiers Economique No. 11  
6Joseph Rowntree Foundation (2007): A review of poverty  – Noel Smith and Sue Middleton 

dynamics research in the UK 
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 (7) أفريقياجنوب في  عالقة الفقر بحجم األسرة

تمع مج 12مجتمع )من  11 والفقر في األسرةالدراسة وجود عالقة طردية موجبة بين حجم  أثبتت

، كما فقربال اإلصابةكثر زادت فرص أالمعيشية  األسرةفكلما كان متوسط حجم  محلي أجريت بهم الدراسة(

فرص  وترتفعبين األسر المكونة من فرد واحد،  %42.3أوضحت الدراسة أن فرصة اإلصابة بالفقر تبلغ 

األسر  بين %94.3أفراد، وتزيد هذه الفرص لتبلغ  3بين األسر المكونة من  %75اإلصابة بالفقر إلى 

 أفراد، وقد تميزت المجتمعات التي قامت عليها الدراسة بالخصائص التالية: 6المكونة من 

 العمل والتمكين االقتصادي على فرصضعف الحصول  .1

 ...(جتماعياالالضمان  -لتعليما-)الصحة ساسيةاألصعوبة الحصول على الخدمات  .2

  مناطق ريفية بعيدة عن الحضر. .3

 

 

 

 األسرةكبر حجم المحتملة ل سباباأل

وهي مفاهيم ذات مرجعية دينية تربط بين عدد األطفال وزيادة  سيادة مفاهيم تدعو لكبر حجم األسرة

وهو مفهوم يجب مواجهته دينياً أيضاً من خالل مسؤولية اآلباء تجاه أبنائهم  "العيل بيجي برزقه"الدخل 

 .عمالً بالحديث القائل" كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"

وما يترتب عليها من قلة المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل وما ينتج عن ذلك من زيادة في  ألميةا

 لوقوع في دائرة الفقر.معدالت البطالة وا

 اإلصابة أوالسن  فينظرا لعدم وجود برامج حماية اجتماعية كافية عند التقدم  مصدر رزق األطفال اعتبار

االجتماعية وما  الحمايةكنوع من  األطفالزيادة عدد  إلى األسرتلجأ ولذلك سرة وفاة عائل األ بالمرض أو

  .وعمالة أطفال وزواج مبكرينتج عنه من التسرب من التعليم 

                                                           
7811-2-Population Studies · May 2016 DOI: 10.11564/30Article in African   

1 2 3 4 5 6 7

أفريقياالحتمال اإلصابة بالفقر وعدد أفراد األسرة بجنوب)%( نسبة 

عدد أفراد األسرة
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75 
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ً عدم تمكين المرأة اقتصاد اصة بريف خنتيجة العادات والتقاليد السائدة في بعض المجتمعات المحلية  يا

 لمرأةل لعدم توفير فرص عمالوجه القبلي التي تحصر دور المرأة في الزواج واإلنجاب فقط، إضافة إلى 

 خارج المنزل.

لمقدرة حيث ال تتوافر لدي هؤالء السيدات ا األسرةعلى خدمات تنظيم السيدات الفقيرات صعوبة حصول 

قط على االقتصادية للحصول على خدمات ووسائل تنظيم األسرة من القطاع الخاص أو األهلي، ويعتمدن ف

 الخدمات المجانية التي تتوافر بالوحدات التابعة لوزارة الصحة.

 

 كبر حجم األسرة ل المحتملةاآلثار 

  موارد ال علىنتيجة الضغط  االستقرار االقتصادي وعدم تلبية الموارد المتاحة لالحتياجاتعدم

مار في عدد أكبر من األفراد، وقلة فرص االدخار أو االستث علىاالقتصادية لألسرة، وتوزيعها 

  .رأس المال البشري لألسرة

 اصة خمبكر وزواج  لذكور،خاصة بين ا تسرب األطفال من التعليم وما ينتج عنه من عمالة أطفال

 بين اإلناث. 

 

 (8) "نتائج دراسة "االزدحام المنزلي وتأثيره على الصحة

فراد األ عددبين  لفهم العالقة بين األخرىعلى األبحاث التي تمت في بعض الدول  الدراسة اعتمدت

، وحالتهم وجدت( إنالغسيل  لمطبخ أو غرفا -قامة دائمة داخل غرف المنزل )ما عدا الحمام إالمقيمين 

 النتائج التالية: والتي أوضحتالصحية )الجسدية والنفسية واالجتماعية( 

  سنوات  5كلما زاد عدد األفراد المعالين )أطفال اقل من الحالة الصحية فوسوء  األمراضانتشار

لمشاكل مرتفع زادت مخاطر االزدحام االداخل المنزل ذو معامل  سنة( 60أو كبار السن أكثر من 

  .الصحية بين أفراد األسرة

 طنون في منزل الذين يق انتشار األمراض النفسية بالمنازل التي تعاني من االزدحام المنزلي فاألفراد

من  كثربأ وغيرها لمرضىاالكتئاب ا -لتوترا –النفسية )القلق  ألمراضبامزدحم عرضة لإلصابة 

ً  فرادبأ% مقارنة  150   .يعيشون في منازل أقل تزاحما

 .قلة أو انعدام الخصوصية للمراهقين وخاصة اإلناث منهم   

  ة التحصيل الدراسي والقدر علىالحرمان من النوم الكافي وتدني جودته مما ينعكس بالسلب

  اإلنتاجية للفرد.

  تفعة بتفاقم الموجودين في المنازل ذات معدالت االزدحام المر األفرادالعالقات األسرية بين تتسم

  بنمو الضغوط النفسية خالل فترة المراهقة. األساسالعنف األسرى والذي هو مرتبط في 
  تعرضمن تداعيات المنزل المزدحم في صورة تزايد العنف المنزلي، ال بشكل خاصالنساء تعاني 

قة مالئمة الغير صحية، تناول أزواجهم المخدرات، وعدم القدرة على تربية األطفال بطري للعالقات

 .وعدم توافر الخصوصية الالزمة لذلك المكان نظرا لضيق
 

                                                           
 االزدحام المنزلي وتأثيره على الصحة  - 2020طارق توفيق أمين  8
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 السياسة الحالية 

وهي  يالسكانوطويلة األمد في مجال خفض معدالت النمو  استراتيجية متكاملةبوضع  الدولةقامت 

ها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما أعلنت مصر التزام(2030 -2015القومية للسكان ) ةاالستراتيجي

بوضع لدولة اامت في هذا الصدد قو بجميع أشكاله هدفها األول، الفقر علىالقضاء  يعدوالتي  2030 األممية

 حيث تتضافر ،المصريخفض معدالت الفقر وتحقيق رفاهة المواطن  إلىتهدف  والتي 2030رؤية مصر 

ً لدور كل منها ً لماجهود كافة الوزارات واألجهزة المعنية لتحقيق هذه األهداف وفقا جاء بتقرير  ، ووفقا

 فقد تحققت النتائج التالية: 2021التنمية البشرية الصادر في 

 

 دور وزارة الصحة والسكان

المجان ب األسرةل تنظيم وسائتقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير كافة خدمات الصحة اإلنجابية و

لشامل التي بدأت لها، كما تقوم حالياً بتعميم تجربة التامين الصحي ا التابعةالصحية والمراكز لوحدات ا في

ً بمحافظتي السويس واألقصر تمهيداً لتطبيقها بكافة محافظ  اتفي محافظة بورسعيد، وتطبق حاليا

 :مثل في مجال الصحة العامةالرئاسية عدد من المبادرات  تقوم بتنفيذالجمهورية تباعاً، كما 

  أسفرت التي  مليون صحة 100مبادرة الكشف وعالج األمراض غير السارية من خالل مبادرة

 لفأ 628مستوى الجمهورية، وتلقَّى منهم العالج قرابة  مليون مواطن على 47عن فحص نحو 

الرائدة  التجارب والنماذج من” فيروس سي“مع  تُعدّ التجربة المصرية في التعاملكما ،  مواطن

ر منذ مص انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في العالم، إذ التي يُحتذى بها على مستوى

ة مخفضة وتطبيق منظومة عالجية جديد مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعارو،  2014عام 

سيطرة حقيقية في ال حدثت طفرة ،2015ام وفي ع ،طلبات العالج على اإلنترنت تعتمد على تقديم

 ماثلةممنظومة جديدة للعالج تقوم على إنتاج أدوية محلية  من خالل تطوير على المرض وعالجه

ج يقدر تحقيق وفر مالي في تكلفة العال وقد أسهم ذلك في ،ُمصنَّعة في مصر ومنخفضة التكلفة

 2014دوالر في  900الواحد من نحو انخفضت تكلفة عالج المريض  جنيه، إذ مليارات 8بنحو 

 قصيركما أحدث استخدام األدوية الحديثة طفرة من ناحية ت، 2016 دوالر في 200إلى أقل من 

ً  ،من عام أشهر بدالً  3أصبحت التي مدة العالج   50نحو  الشفاء التي ارتفعت من في نسب وأيضا

 . % 98% إلى ما يتجاوز 

  واستهدفت فحص 2019عام وقد أطلقت  المصرية مرأةمليون صحة لدعم صحة ال 100مبادرة 

رها الكشف المبكر عن أورام الثدي، وغي سنة بهدف 18مليون امرأة مصرية لمن هنَّ فوق  30

ه المبادرة المستفيدات من هذ وقد بلغ عدد غير السارية، وتقديم خدمات تنظيم األسرة من األمراض

 . 2021عام  مليون امرأة حتى 13نحو 

 المدارس عن السمنة والتقّزم واألنيميا بين طالب مليون صحة للكشف المبكر 100 مبادرة 

ب في مليون طال 11.5نحو  وتستهدف فحص 2019أُطلقت هذه المبادرة في عام ، وقد االبتدائية

 مليون طالب حتى نهاية 10.7ألف مدرسة، ونجحت هذه المبادرة في فحص نحو  22أكثر من 

 .2020عام 

 ء على قوائم وتهدف هذه المبادرة إلى القضا، المرضى رئاسية للقضاء على قوائم انتظارالمبادرة ال

 .ث سنواتمليار جنيه، وتستمر لمدة ثال 1.4تكلفة  العمليات والجراحات الحرجة، بإجمالي انتظار
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 لكشف من المبادرات األخرى مثل مبادرة ا بخالف المبادرات السابقة، أطلقت الحكومة مجموعة

ومبادرة  لدى حديثي الوالدة، االعتالل الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع عن المبكر

 .للكشف عن األمراض المنتقلة للجنين صحة األمهات الحوامل

 

 العشوائية المناطق تطوير دور وزارة اإلسكان والمرافق، وصندوق

اآلمن في المسكن المالئم و من الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق 78 تنّص المادة

لتزام الدولة على ا اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية. وتنّص المادة ذاتها بما يحفظ الكرامة والصحي،

 تخطيطإعادة ال وخطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل خطة وطنية كاملة لإلسكان بوضع

 لالزمة للتنفيذعية الحياة والصحة العامة، وتوفير الموارد انو وتوفير البنية األساسية والمرافق، وتحسين

هدف الحادي اإلنسان، والمقصد األول لل القانون الدولي لحقوقوهو ما يتوافق مع  خالل مدة زمنية محددة

 كبيرة اً جهود يةالسنوات الماضية، بذلت الدولة المصر، وخالل األممية للتنمية المستدامة،  عشر من األهداف

من  دالعديبدعم سياسي كبير أدى إلى تطوير  عزيز الحق في السكن الالئق، إذ حظيت هذه القضيةفي ت

 فئات منخفضةلإلسكان االجتماعي يضع في اعتباره ال العشوائية، كما أدى إلى إطالق برنامج طموح المناطق

 عن النتائج التالية: وقد أسفرت هذه الجهود، ومتوسطة الدخل

  رت منذ  غير اآلمنة التيبلغ عدد المناطق ي إجمال منطقة من 296نحو  2020حتى  2014ُطّوِ

 .منطقة 357

 2019عام % في  35عدد السكان في المناطق غير اآلمنة بنسبة  انخفض. 

  وحدة  ألف 500إنشاء  إلىالذي يهدف ” المصريين سكن لكل“القومي  المشروعأطلقت الدولة

 .على مستوى الجمهورية اتسكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظ

 

29

18 15

0.2 0.1 0.1

46

72

55 55

86

72

القاهرة اإلسماعيلية اإلسكندرية الشرقية أسيوط مطروح

بعض النسبة المئوية للمناطق العشوائية غير اآلمنة، وما تم تطويره منها ب
المحافظات

المناطق العشوائية غير اآلمنة ما تم تطويره من المناطق غير اآلمنة
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 دور وزارة التموين

يث يعمل حيشكل الدعم الغذائي جزءاً أساسياً من نظام شبكة األمان االجتماعي واالقتصادي بمصر 

ين التي تشمل علي تحقيق الحماية لألسر من أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية من خالل نظام بطاقات التمو

لحصول علي الغذائية األساسية ودعم الخبز، كما يمكن للمواطن المستحق للدعم اعدداً كبيراً من السلع 

يط لمقدم احتياجاته من مختلف السلع الموجودة بالسوق الحر في حدود الدعم المقدم له، وبهامش ربح بس

غ %، وتبل84الخدمة، وقد بلغت نسبة األسر التي يغطيها نظام الدعم بمختلف محافظات الجمهورية حوالي 

 بليبريف الوجه الق %90.7، وترتفع هذه النسبة لتصل إلي %64.6هذه النسبة بالمحافظات الحضرية 

 

 

 دور وزارة التضامن االجتماعي

ة الضمان عدد من المبادرات الرئاسية في مجال توسيع مظلبتنفيذ تقوم وزارة التضامن االجتماعي 

ة من خاصة الفئات األولي بالرعاي لتشمل أغلب فئات الشعب المصري الفقر على، والقضاء االجتماعي

 :قاطني المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، وتتمثل هذه المبادرات في

  احتيتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات األكثر  كريمة التيمبادرة حياة ً اعتماداً  اجا

الفئة  لتلك على تنفيذ مجموعة من األنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة

 يبلغ، محافظة 20ومركز  175قرية تقع في  4584، وتستهدف المبادرة وتحسين ظروف معيشتهم

 .فيدستمليون م 58مليار جنيه ويبلغ إجمالي المستفيدين  700إجمالي االستثمارات المستهدفة 

 لمساندة األسر  يوفر دخلالذي  المشروطة وغير المشروطة برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية

 325وكانت قيمة التحويالت النقدية لألسرة في البداية  سنة، 18الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 

ً جنيًها مصري ً شهري ا د مبلغ لكل طفل ومستوى تعليمهم،  ، مع زيادة تعتمد على عدد األطفالا إذ ُحدِّ

جنيه  100المرحلة الثانوية، و  جنيًها لمن في 140للمرحلة التعليمية التي يوجد بها:  شهريًا وفقًا

 5من سن  جنيًها لألطفال 60جنيًها لمن في المرحلة االبتدائية، و  80و اإلعدادية لمن في المرحلة 

أطفال، من أجل إتاحة  3بعد أن كان  2019يناير  سنوات، لطفلين بحد أقصى، بدًءا من 6إلى 

السكاني. وكانت المشروطية متمثلة  لمزيد من تغطية األسر الفقيرة، والحدّ من معدل النمو الفرصة

لهم، وكذلك لألمهات  الدراسة بالنسبة لألطفال، والقيام بالمتابعة الصحية الدورية في االنتظام في

64.6

79.5
84.1 84.8

90.7 91.5

ةالمحافظات الحضري حضر وجه قبلى المحافظات الحدودية حضر وجه بحري ريف وجه قبلي ريف وجه بحري

نسبة تغطية األسر ببطاقات التموين بأقاليم الجمهورية
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 . وجدير بالذكر أن هذا البرنامج استطاع في السنةاألولية الحوامل في وحدات الرعاية الصحية

المستفيدين من معاش الضمان االجتماعي  آالف مستفيد، وبعد تحويل 510األولى منه استهداف 

 .2021مليون أسرة في  3.8النقدي  وكرامة، بلغ إجمالي رقم المستفيدين من برامج الدعم إلى تكافل

 ل وهو  ”فرصة“ برنامج دة المساع لبرامج التحويالت النقدية المشروطة وبرامجبرنامج ُمكّمِ

 دمج أكبرمساعدتها على إيجاد فرص عمل مناسبة، و األخرى لدعم الفئات األكثر احتياًجا من خالل

عمل  فرصة 30,000توفير  إلى، ويهدف البرنامج عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة

 ألف قرض ُميّسر لتوليد فرص عمل للمرأة 50,000و القبلي،  في ثماني محافظات من الوجه

دبير وكذلك ت ،من صندوق تحيا مصر مليون جنيه 250الُمعيلة بالشراكة مع بنك ناصر، وبتمويل 

ير عن تطو فضالً ، في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين آالف فرصة عمل 10

 . والمهارات الحرفيةالمهنية  من الشباب في التلمذة 20,000قدرات 

  موّجه للمرأةوهو برنامج للتمويل متناهي الصغر ” مستورة“برنامج  ً اصر أطلقه بنك ن ،خصيصا

مها، بين قروض إنتاج  بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتتنّوع ، يوانيحأنواع القروض التي يقدِّ

شريطة أن المشروعات المنزلية،  وقروض صناعية وقروض تجارية وقروض خدمية وقروض

 ل النساء منلتشم باالشتراطات البيئية والصحية. وتتعدَّد الفئات المستهدفة، تلتزم تلك المشروعات

صرف  مستحقات –عاش تكافل وكرامة م -الضمان االجتماعي  معاش)ذوي الدخل الشهري مثل 

 ولم يحصلن امةتقدَّمن للحصول على معاش تكافل وكر ، وكذلك النساء اللواتي(النفقة من فروع البنك

والنساء  القادرة على العمل وليس لها دخل، عدم استيفاء شروط منح المعاش، المرأةاً لعليه نظر

ل بنك ناصر ف وقد، ذوات الدخل البسيط، وأبناء المرأة مستحقة الدعم العامالت من ي إطار هذا موَّ

مليون  320 بتكلفة ”مستورة“مشروع قرض  19,216ما يقرب من  2020عام المشروع حتى 

 .جنيه

 ة للفرد والممارسات والسلوكيات الخاطئ من المعتقدات اً كثيروقد تم تصميمه ألن  ”وعي“ برنامج

من و ،الفرص المستقبلية في ضعف جودة الحياة االجتماعية وترسيخ الفقر وضعف ولألسرة تُسهم

والدينية  ةة واالجتماعيمن المعلومات والمعرفة العلمية والصحي ثمَّ ال بدَّ من تمكين المواطنين

اعية وبرامج واالتجاهات في برامج الحماية االجتم والقانونية الموثَّقة من خالل دمج هذه المعارف

قيم واتّجاهات  االجتماعية السلبية وبناء االجتماعية، حتى يستطيع المواطنون نبذ الممارسات التنشئة

 للتنمية البشرية والمجتمعية. إيجابية دافعة

 

89.6

6 10.2
18.5

82.2

64.2

(بالمليار جنيه)اإلنفاق علي برامج الحماية االجتماعية 
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 تحليل أصحاب المصلحة

بر حجم وكالفقر  تيوالمعنية بمواجهة مشكليوضح الشكل التالي تحليالً لألطراف صاحبة المصلحة  

ذه المشكالت، من حيث ما تتمتع به هذه األطراف من سلطة تمكنها من القيام بدور فعال في مواجهة ه األسرة

 .الدورالقيام بهذا ، وحرصها على ومدي اهتمام هذه األطراف

 

 "شبكة السلطة مقابل المصلحة"
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعامل مع أصحاب المصلحة

تمكينه من القيام بدوره الطبيعي في إدارة الملف السكاني، ضرورة  المجلس القومي للسكان: .1

 وتوفير االعتمادات المالية الالزمة للقيام بهذا الدور.

تسهيل إجراءات إشهار الجمعيات األهلية العاملة في مجالي تنمية منظمات المجتمع المدني:  .2

المجتمع، وتنظيم األسرة، وتقديم الدعم الحكومي الالزم لها للقيام بدورها في تنمية األسر الفقيرة، 

فهوم األسرة الصغيرة، مع مساعدتها على تقديم خدمات تنظيم األسرة وتوعية األسر بأهمية تبنى م

 بالمجان، أو بأسعار رمزية خاصة في القرى األكثر فقراً.

 الخطاب توحيد وتدريب اإلعالميين عليه بهدف السكانية للمفاهيم موحد دليل إعداد اإلعالم: .3

 ضمن السكانية المشكلة لتضمين الدراما لصناع عمل ورش السكانية، وعقد القضية عن اإلعالمي

التوعية بخطورة القضية السكانية بشكل اإلعالم بكافة أجهزته وقنواته بالتزام الدرامية، مع  األعمال

 .مستمر وغير موسمي

تكثيف التوعية بأهمية تبني مفهوم األسرة الصغيرة، ومسؤولية اآلباء تجاه أبنائهم  وزارة الثقافة: .4

 التي تقدمها قصور الثقافة. من خالل األنشطة المتعددة

التعاون مع المجلس القومي للسكان لصياغة منهج  وزارة التربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار: .5

 سكاني يقدم للطلبة بالمدارس، وداخل فصول محو األمية.

من خالل رجال الدين، قصور بأهمية تنظيم األسرة زيادة وعي هذه األسر  األسر كبيرة الحجم: .6

 اإلعالميين، الرائدات الريفيات، القادة الطبيعيين بالمجتمعات المحلية.الثقافة، 

  

 المجلس القومي للمرأة

 وزارة التضامن االجتماعي

 اإلعالم وزارة الصحة والسكان

 وزارة الثقافة

 هيئة تعليم الكبار

 وزارة التربية والتعليم

 األسر كبيرة الحجم واألكثر فقراً 
 

 المجلس القومي للسكان

 منظمات المجتمع المدني

 (Interestالمصلحة )

 منخفض مرتفع
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 مقترحةالسياسات ال

دل ال شك أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تبذل جهوداً مضنية في سبيل السيطرة على مع

لجهود تعتمد النمو السكاني المرتفع، والقضاء على الفقر، وتحقيق الرفاه للمواطن المصري، غير أن هذه ا

ويل الالزم لها، انتهاء التم وأفي المقام األول علي مبادرات رئاسية وعدد من البرامج التي قد تنتهي بتقلص 

ستدامة لها، اإلعالمي لهذه المبادرات والبرامج ما يعني عدم توافر عنصر اال وأ رئاسيأو تراجع الدعم ال

فاقمها فضالً عن احتمال ت ،وما يمكن أن ينتج عن ذلك من فقد القدرة علي حل ومواجهة هذه المشكالت

عمل علي حلها لمواجهة هذه المشكالت واللزمة لكافة أجهزتها ومأكثر، ولذلك فتبني الدولة لسياسات محددة 

ومن  ،معي لهاوالقبول المجت ، واإلعالمي،يضمن توفير الموارد المالية الالزمة، واستمرار الدعم السياسي

رة أن هذه السياسات، وعلي ذلك تقترح هذه الورقة ضرومن ثم يضمن استدامة تحقيق النتائج المرجوة 

ص لعدة سياسات بكافة قطاعاتها الحكومية، واألهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاتتبني الدولة 

إلي اإلسراع في تحقيق أهداف هذه السياسات  تهدف، علي أن متوازيبشكل تنفذ و ،وقت واحد في

تطبيق مع ، فعاالستراتيجية القومية للسكان خاصة الهدف المتعلق بالسيطرة علي معدل النمو السكاني المرت

المتزوجين على الزواج و سر صغيرة الحجم حتى تكون حافز للشباب المقبللأل يجابيةحزمة من الحوافز اإل

 ً الحجم  كبيرةالفقيرة مساندة األسر لسياسة ، باإلضافة إلي لتبني مفهوم األسرة صغيرة الحجم حديثا

مخاطر  حماية األسر منتعمل علي  ة، فضالً عن صياغة سياسبالمحافظات األكثر فقراً )سياسة احتواء(

 الوقوع في دائرة الفقر )سياسة لدرء المخاطر(

  

 :(تسريع وتيرة السيطرة على معدل النمو السكاني المرتفع) األولىالسياسة 

ة تستهدف ترشيد معدالت النمو السكاني بما يؤدى إلى سرعتتبني مصر سياسة سكانية طوعية 

 تعزيز سة علي، وتعتمد هذه السياالمواطن بعائد النمو االقتصادي المتحققتحقيق األهداف التنموية وشعور 

لخدمة من اتوفير ل ،ات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةبناء مراكز تقديم خدممن خالل التوسع في  العرض

بالمجان ات ومتحركة لضمان توافر الخدمة بكافة مناطق الجمهورية، وتوفير هذه الخدمأخالل مراكز ثابتة 

ظيم األسرة ستخدام وسائل تنالدعوة ال من خالل الطلب تحفيز أو بأسعار رمزية، كما اعتمدت السياسة علي

صغيرة الحجم من خالل حمالت التوعية  األسرة على تبني نمط وتشجيع األفراد على أساس طوعي،

سيطرة بهدف ال 2030-2015قامت الدولة بصياغة االستراتيجية القومية للسكان وفي هذا اإلطار  ،الموسعة

وتقليل  علي معدالت النمو السكاني المرتفعة، واالرتقاء بالخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان،

متحققة لم لنتائج الاورغم هذه الجهود إال أن التباينات بين المناطق الجغرافية والفئات االجتماعية المختلفة، 

رة البطيئة تالحظ وجود بطء شديد في الوصول لهذه النتائج، وبهذه الوتي حيثتكن علي المستوي المرغوب، 

الوصول إلي  ولتسريع وتيرةلن تتحقق أهداف االستراتيجية القومية للسكان في توقيتاتها المحددة سلفاً، 

 هذه االستراتيجية يمكن اتخاذ اإلجراءات التالية: أهداف

 التوعية  فبهد ورجال الدين ،اإلعالمومراكز  ،والقادة الطبيعيين ،الرائدات الريفياتب ستعانةاال

مسئولية  دذلك يع نأ، مع التركيز على الصحيالرعاية الصحية والتعليمية والغذاء  في األطفالحق ب

 . عائالتهم وذويهم وحقاً أصيالً لألبناء على تجاه أبنائها، ةسرأكل 

  سرة مفهوم األأهمية ب الوعيالرسائل اإلعالمية الخاصة برفع  إلكترونية لتوجيهتدشين منصة

  .على الزواج نخاصة بين الشباب حديثي الزواج، أو المقبليوتبنيه  الصغيرة
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  هذه الخدمات وضم  ،المحافظات األكثر فقراً  المجانية فيتقديم خدمات تنظيم األسرة  فيالتوسع

  .األسرةظيم نمجال ت في العاملة األهليةوتفعيل دور الجمعيات  ،مليون صحة100إلى مبادرة 

 ية بهدف نشر الثقافة الصحية واإلنجاب لمدارس والجامعاتباربية السكانية صياغة منهج للت

  .الصحيحة بين طلبة المدارس والجامعات لكونهم المسؤولين عن بناء األسر مستقبالً 

  ة للسكان، وتقييم تنفيذ الخطط التنفيذية المنبثقة عن االستراتيجية القوميمتابعة لتشكيل لجنة وزارية

 .السلبيات ومواجهتهاوالبناء عليها، والوقوف على التعرف على اإليجابيات مسار بهدف ال

 ستفادة من اال ويمكن في هذا الشأن، تطبيق نظام الحوافز اإليجابية لألسر الملتزمة بتنظيم األسرة

 :مثل نظام حوافز لتشجيع ممارسة تنظيم األسرة علىالتي اعتمدت تجارب الدول 

 1993ام والتي نص قانون السكان وتنظيم األسرة الذي أصدرته عإيران نظام الحوافز المتبع ب 

يد من األطفال على تقديم إعانات للتقاعد تشمل اآلباء واألمهات لكيال يكون الدافع إلى إنجاب مز

حتى  أن يتمتع األطفال علىم الوالدين عند تقدم السن، كما نص هو استخدامهم لتأمين ودع

 مومة.الطفل الثالث فقط باالمتيازات التي يقررها القانون فيما يتعلق بإجازات رعاية األ

   دولة وقف اإلعانات العينية لموظفي ال منهاتجربة تايوان والتي طبقت حزمة من الحوافز

ي إنجابهم أكثر من ثالثة أطفال، وقصر الخصم الضريبحالة  الجيش والشرطة فيمنتسبي و

لعام فقط، وتقديم دعم مالي وأولوية للحصول على اإلسكان ا على األسر التي لديها طفلين

 .لإلناث سنة على األقل 22و ،سنة على األقل للذكور 25الزواج  للمتزوجين إذا كان سنهم عند

  ألمهات لالممنوحة  الوضع إجازة إلغاءن أهمها وكان م سنغافورةحزمة الحوافز التي أخذت بها

 .الثالث الطفل من بدءاً 
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   )االحتواء( الفقيرةساندة األسر م ةنيالسياسة الثا

 850التي استطاعت أن تخلص أكثر من  (9)في هذا الصدد يمكن االستفادة من التجربة الصينية 

 صغيرة مناسبة للمجتمعات المحليةمليون شخص من الفقر، فقد طرحت الحكومة الصينية مشروعات 

الدقة في تحديد أحوال الفقراء،  "الدقة في ست حلقات" التي تعنىلمساعدة الفقراء من خالل تبني سياسة 

موال، الدقة في تنفيذ اإلجراءات، الدقة في إرسال الدقة في تقديم المشروعات، الدقة في تخصيص األ

والدقة في تقييم نتائج القضاء على الفقر، وتضمن هذه السياسة تقديم المساعدات  ،الموظفين إلى القرى الفقيرة

الحكومة كما قامت الملحة للفقراء واتخاذ اإلجراءات الصائبة حسب أحوال الفقراء وظروف القرى المحلية، 

مساعدتهم علي العثور علي فرص عمل مناسبة تضمن جيع الفقراء على التنمية الذاتية من أجل تشبالصينية 

 لهم مصدراً مستديماً للدخل.

احتواء  تهدف إلى أن تقوم الدولة بتبني سياسة محددة تقترح هذه الورقة ولمساندة األسر التي تعاني من الفقر

 : ةاألسر الفقيرة من خالل اتخاذ اإلجراءات التالي

  في عمل دراسات الجدوى  – المحافظات األكثر فقراً  في -توسيع دور جهاز تنمية المشروعات

واد واختيار مشروعات تتناسب مع الموارد المتاحة بالمجتمع المحلي لسهولة الحصول على الم

 الخام، وتسهيل عملية تسويق المنتج النهائي. 

  نية دخول البائعين والمشترين، وتزيد من إمكا ربطإنشاء منصة للتجارة اإللكترونية تسهل عملية

ي ك ، وتسهل االتصال بالزبائن عن بعد لتصميم المنتجات حسب الطلبصغار المنتجين لألسواق

ً وتلبي متطلبات المستهلك في األسواق األقل تنافسية   . األكثر تخصصا

  ل إنشاء مراكز لمساعدة األسر الفقيرة من خال مجال التنمية فيتنشيط دور الجمعيات األهلية العاملة

رض لتسويق للتدريب المهني لألسر الفقيرة لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإقامة معا

  منتجاتهم.

  مهنة  ىعلالتوسع في إنشاء مدارس الفصل الواحد لتقديم خدمة تعليمية ووجبة مدرسية، والتدريب

  الفقيرة من مواصلة الحياة. مدرة للدخل حتى تتمكن األسر

  الجتماعي، تطويــر شــبكات األمـان ا إلىضمان استدامة المبادرات والبرامج الحالية التي تهدف

 الفقيرة.األحوال المعيشية لألسر وتحسين 

 

 

 

 

 

                                                           
 الصين تنتصر في المعركة ضد الفقر9

hinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggc/202011/t20201103_800225529.htmlhttp://www.c 

 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggc/202011/t20201103_800225529.html
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 (: )درء المخاطر ائرة الفقر عن طريقد -أو العودة إلي-حماية األسر من الوقوع في ةلثالسياسة الثا

ذه األسر ه فإن نجحت الجهود التي تبذلها الدولة حالياً في إنقاذ األسر الفقيرة من براثن الفقر، إذا

، أو خسارة )مثل جائحة فيروس كورونا المستجد( األمراض انتشار ؤدييقد ف ،عرضة للصدماتستظل 

وال سيما  غير المواتيةمناخية الأو األحداث  لألبناء،تعليم الأو تكاليف  ،العمل أو البطالة لفترات طويلة

أو تقلبات أسعار السلع األساسية، أو غيرها من األحداث غير المتوقعة  ،بالنسبة لألسر العاملة في الزراعة

 التي تعيش سركون األتوعلى غرار ذلك، قد ، من جديد في قبضة الفقر بكل سهولة األسر هإلى وقوع هذ

ً في برامج الحد من الفقر المنفذة في البالد  اتهدافهفوق خط الفقر بصورة طفيفة، وبالتالي لم يتم اس  حاليا

 (10) للوقوع في قبضة الفقر. كبيرةبصورة أيضاً و ةمعرض

قر مرة ويمثل تعزيز قدرة هاتين الفئتين على الصمود أمام الصدمات، ومنعهم من الوقوع في قبضة الف

ً على المدى الطويل تحدي أخرى، أو بعبارة أخرى ضمان استدامة إنجازات التخفيف من الفقر يتعين  يراً كب ا

ً جعل إنجازات الحد من الفقر مستدامة ما، كما يمثل مواجهته في السنوات القادمة الدولةعلى  أي جعلها  ،ليا

 العامة انيةالمزيد من األموال واالعتمادات المالية من الميزدون االعتماد بشكل كبير على ضخ  ةمستدام

 لي الدولة مواجهته.ياً آخر يجب عتحد للدولة

يمكن اتخاذ  ولمواجهة هذه التحديات خاصة ما يتعلق بدرء خطر الوقوع في الفقر أو العودة إليه مرة أخري

 اإلجراءات التالية:

 فقر مرة آخر مستجدات أحوال األشخاص الذين قد يعودون إلى ال لوقوف علىآلية للمراقبة ل إنشاء

قديم الالزمة، وتاتخاذ اإلجراءات  مع ،أخرى بسبب زيادة عدد أفراد األسرة أو انخفاض الدخل

 بصورة مبكرة لتجنب العودة إلى الفقر.  المساعدة

  تنظيم ر الملتزمة بمع وضع مميزات أكثر لألسلتشمل كافة الفئات،  االجتماعيمد مظلة التأمين

لتأمين  حتى ال تضطر هذه األسر إلى اللجوء إلنجاب مزيد من األبناء واعتبارهم مصدراً  األسرة

 الدخل لألسرة عند كبر سن أو عجز أو وفاة عائلها. 

  ناسبة لها، متحسين قدرة األسر بالمناطق األكثر فقراً على التنمية الذاتية من خالل توفير وظائف

  .الحصول على فرصة عمل مناسبةالمستمر لضمان  المهنييب التدرتوفير و

، لمأذون()الزوج، ولى األمر، ا وتحديد عقوبات لكل من ساهم فيه ،إصدار تشريع لتجريم الزواج المبكر

عتبر الطفل يحتى ال  وتشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون عمالة األطفال وتفعيل تطبيق هذا القانون

  لزيادة دخل األسرة.مصدراً محتمالً 
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https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
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 التوصيات

 ،ت واحدوق الدولة بكافة قطاعاتها لعدة سياسات في مقترحاً يهدف إلى تبني تقدم ورقة السياسات

كبيرة قيرة الفمساندة األسر وتهدف هذه السياسات إلى سرعة السيطرة على معدل النمو السكاني المرتفع، و

لفقر )سياسة االوقوع في دائرة مخاطر حماية األسر من و، احتواء(الحجم بالمحافظات األكثر فقراً )سياسة 

 ات التالية:ولتحقيق أقصي استفادة ممكنة عند تطبيق هذه السياسات يوصي باتخاذ اإلجراء، لدرء المخاطر(

  رة، سمتكاملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بتنظيم األ إعالميةإعداد حملة

 ب.االتجاهات اإلنجابية السلبية إلى أخري إيجابية خاصة لدى الشباوتساعد على تغيير 

 

 رة من دعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والجمعيات األهلية العاملة في مجال تنظيم األس

ظيم خالل تسهيل اإلجراءات، وتقديم الدعم الحكومي الالزم للمساهمة في توفير خدمات تن

 في القرى األكثر فقراً. األسرة بالمجان، أو بأسعار رمزية

 

 التوسع  التركيز على المشروعات التي تحقق عوائد مادية سريعة ومستدامة لألسر الفقيرة، مع

 وائد.في منح القروض الصغيرة لألسر األكثر فقراً بشروط ميسرة، مع تقليل الضمانات والف

 

 ية وزارة الترب من خالل التعاون بين المجلس القومي للسكان وكالً من وضع منهج سكاني

مية هدفه فصول محو األالملتحقين بالمدارس، ولتدريسه لطلبة  والتعليم، وهيئة تعليم الكبار

 .توعية النشء وتهيئتهم لتبنى مفهوم األسرة الصغيرة

 

  ،ًأسباب وإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول تفضيالت اإلنجاب في القرى األكثر فقرا

 عديلها لتبنى مفهوم األسرة الصغيرة.هذه التفضيالت، وكيفية ت

 

 ة وتنظيمية كثر فعالية التي يتوافر لديها قدرات فنياالستفادة من منظمات المجتمع المدني األ

في وضع  وتوظيفها في خدمة القضية السكانية من خالل المشاركة ،ومعرفية بالمشكلة السكانية

 رؤية واضحة لتغيير المفاهيم السكانية الخاطئة.

 

 ابية قامة حوار مجتمعي، وتشكيل لجنة متخصصة مهمتها االتفاق على نوعية الحوافز اإليجإ

 .حوافزهذه ال التي يمكن تقديمها لممارسي تنظيم األسرة، واالشتراطات الالزمة للحصول علي

 

  عمل بهذه لتوليد المزيد من فرص الإلى المناطق األكثر فقراً االستثمارات المزيد من توجيه

 المعيشية. أوضاعهمتحسين  في قاطنيهالمساعدة ق المناط
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 قائمة المراجع 

 ( 2019البنك الدولي )- لعمل وزيادة النمو وريادة األعمال والدخل في الريف تحفيز فرص ا

  الصيني من خالل التجارة اإللكترونية

https://www.albankaldawli.org/ar/results/2019/11/22/stimulating-jobs-

growth-entrepreneurship-income-in-rural-china-through-e-commerce 

 ( 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )- متعدد األبعاد في مصر فقر األطفال - 

 لقاهرة. ا

 ( 2021الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )-  2020-2019بحث الدخل واإلنفاق – 

 القاهرة.  

 ( 2015الزناتي ومشاركوه )- لقاهرة.   ا – 2014لمسح السكاني الصحي ا 

 ( 2017جامعة الدول العربية )–  لمتحدة الجنة األمم  -التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد

 روت.بي –واالجتماعية لغربي آسيا  االقتصادية

 ( 2020طارق توفيق أمين، شريف جمل )-  عالقته بفرص اإلصابة بالفقروحجم األسرة- 

    القاهرة. -المجلس القومي للسكان 

 ( 2020طارق توفيق أمين )- مي للسكان المجلس القو -منزلي وتأثيره على الصحة االزدحام ال

 القاهرة.   -

  ،المركز المصري  –السياسة السكانية في مصر  –( 2019أحمد داوود )عبلة عبد اللطيف

 القاهرة. –للدراسات االقتصادية 

 ( 2021وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية )- لقاهرة.ا – 2021ية البشرية مصر تقرير التنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


