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 تقـــــــــــــــــــــــــديم
 

التنمية االقتصادية بصفه   السكانية وآثارها على  المشكلة  آثار  التي عانت والزالت من  الدول  تقع مصر في مصاف 

خاصة ، وتعد أحد أهم وأخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصري حيث تشكل الزيادة السكانية المتزايدة عبئاً على  

المستمر في مجال التنمية وبناء المجتمع بإعتبارها المشكلة الرئيسية   االقتصاد القومي، وتمثل تحدياً كبيراً لجهود الدولة 

التي تتولد عنها العديد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية، كما إنها تؤثر سلباً على التنمية اإلقتصادية والبشرية  

 ادية والبنية األساسية.   واإلجتماعية  لألجيال الحالية وعلى مستقبل ورصيد األجيال القادمة من الثروة االقتص

،يسر الجهاز أن يقدم هذا البحث      وإيمانا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء بأهمية البيانات اإلحصائية 

المؤشرات المواليد  " إسهاما منه في إثراء المادة  العلمية وتوفير    / زيادة   الفريد والمتميز "  دراسة أسباب انخفاض 

المواليد    أو زيادة  يقدم هذا التقرير دراسة شاملة ومفصلة للتعرف على األسباب التي أدت إلى انخفاض ، حيث المطلوبة

في الفترة األخيرة , ومن المأمول أن يكون هذا البحث مفيداً لألشخاص المسؤولين عن البرامج والسياسات السكانية  

حيث أن هناك تفاوت بين نسب االنخفاض بين    ية.وبشكل عام لألفراد والمؤسسات األخرى المهتمة بالسياسة السكان

 لتعظيم االستفادة من االسباب التي تؤدى الى انخفاض المواليد والعمل على دعمها.  وداخل المحافظات أ

وفي هذا الشأأأأأأن تجأدر اإلشأأأأأارة إلى أن النجأا  الذي أحرزا تنفيذ هذا البحث ما كان ليحدث دون المسأأأأأاندة الفعالة 

لتي تضأأأأأافرت من قبأل المجلم القومي للسأأأأأكأان والعأاملين بأالجهأاز المركزي للتعبئأة العأامأة والجهود المبأذولأة ا

واالحصأاء، وبالتالي أقدم شأكري إلى السأيد الدكتور طارو توفيا نائب وزير الصأحة والسأكان للمسأاندة القيمة التي  

ء القطاعات بالجهاز المركزي قدمها للبحث في كافة مراحل تنفيذا، كما أعبر عن تقديري واعتزازي للسأأأأادة رؤسأأأأا

، كما البحث للتعبئة العامة واالحصأأاء وجميع العاملين بالجهاز  لما بذلوا من جهود مضأأنية خالل تنفيذ جميع مراحل 

 أقدم شكري ايضاً إلى المشرفين والباحثات. 

لبحثيأة والبأاحثين وكأافأة وأخيرا، وليم آخراً  أرجوا أن يتحقا األمأل في أن يكون عونأاً للجهأات المعنيأة والمراكز ا

 المهتمين بدراسة هذا الظاهرة 

 وهللا ولي التوفيا 

 لواء/ خيرت يركات                                                          

 رئيس الجهاز المركزي للتعبئة  العامة واإلحصاء                                                          
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  الفئة العمرية من ): التوزي    ع الن 4-4جدول  
     (49-15سبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

وفقا لمحل اإلقامة )حرص  / ريف( ورأيهن ف 
  عدد المواليد 

 63 ......................... 2021مرص  –السن المناسب لزواج البنت والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )5-4جدول  

     (49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 
وفقا لمحل اإلقامة )حرص  / ريف( ورأيهن ف 

  عدد المواليد فرق السن المناسب بير  الزوجير  والمحافظات األكير واألقل 
64 ................... 2021مرص   – انخفاضا ف 



IV 
 

 
  الفئة العمرية من )6-4جدول  

اإلقامة )حرص  / ريف( ومعرفتهن  وفقا لمحل    ( 49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 
  عدد المواليد    18بمخاطر الزواج قبل سن  

مرص    –سنة عل صحة األم والطفل والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
2021 .......................................................................................................................................... 65 

  الفئة العمرية من )7-4جدول  
  18( ويعرفن أن هناك مخاطر للزواج قبل سن  49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

  عدد    سنة عل صحة األم والطفل
 لمحل اإلقامة )حرص  / ريف( ونوع المخاطر والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

ً
وفقا

 67 ..................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 
  الفئة العمرية من )8-4جدول  

 لمحل اإلقامة )حرص  / ريف( ومدى التأييد    (49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 
ً
وفقا

  عدد المواليد  18للقانون الذي يمنع الزواج قبل سن 
 68 ...... 2021مرص  –سنة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من ): متوسط عدد 1-5جدول 
وفقا لمحل اإلقامة )حرص  /   سنة( 49-15المواليد األحياء للنساء السابق لهن الزواج ف 

  عدد المواليد 
 73 ..................... 2021مرص  -ريف( وبعض الخصائص الخلفية والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

)بالسنوات(  2-5جدول   مرة  ألول  الحمل  األم عند  عمر  الخلفية   متوسط  الخصائص  وبعض  ريف(   / )حرص   اإلقامة  لمحل  وفقا 
  عدد المواليد

 75 ............................................................... 2021مرص  -والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )3-5جدول 

وفقا  لمحل اإلقامة ) حرص  / ريف(  ومتخذ    ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق  لهن الزواج ف 
 77 ........................................... مرص  – واألقل انخفاضا ف  عدد المواليد قرار اإلنجاب باألشة والمحافظات األكير  

  الفئة العمرية من )4-5جدول  
 لمحل   ( 49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق  لهن الزواج ف 

ً
/ريف( ووجود مشاكل  وفقا اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد
 78 ............................. 2021مرص   - صحية أثرت عل اإلنجاب والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )5-5جدول  
 49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

ً
( ولديهن مشاكل صحية أثرت عل اإلنجاب وفقا

  عدد المواليد
/ريف( ونوع التأثير عل اإلنجاب والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف  2021مرص    - لمحل اإلقامة )حرص 

 .................................................................................................................................................. 79 
  الفئة العمرية من ) 6-5جدول  

/ريف( ووجود مشاكل   ( 49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف   لمحل اإلقامة )حرص 
ً
وفقا

  عدد المواليدصحية ألزواجهن أثرت عل اإلنجاب والمحافظات األكير وا 
 80 ................ 2021مرص   -ألقل انخفاضا ف 

)  7-5جدول   من  العمرية  الفئة    
ف  الزواج  لهن  السابق  للنساء  النسبر   وأثرت عل 49- 15التوزي    ع  مشاكل صحية  أزواجهن  ولدى   )

األكير    االنجاب / ريف( والمحافظات  اإلقامة )حرص  اإلنجاب ومحل  التأثير عل  /ريف( ونوع  اإلقامة )حرص  لمحل   
ً
وفقا

  عدد المواليد 
 81 ....................................................................................... 2021مرص  -واألقل انخفاضا ف 

 84 ..................... سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49- 15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 8-5جدول  
/ريف( والمحافظات   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث   49-15)نسبة النساء السابق لهن الزواج    9-5جدول   وفقا لمحل اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد
 86 .......................................................................................... 2021مرص  - األقل انخفاضا ف 

/ريف(   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  49- 15التوزي    ع النسبر   للنساءالسابق لهن الزواج )  10-5جدول   وفقا لمحل اإلقامة )حرص 
  عدد المواليد  

  هذا الحمل والمحافظات األكير واألقل انخفاضا  ف 
 87 .............................. 2021مرص  –ورغبتهن ف 

  هذا الحمل  49-15: التوزي    ع النسبر   للنساءالسابق لهن الزواج )11-5جدول  
 سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغير  ف 

/ريف(      عدد المواليد  وفقا لمحل اإلقامة )حرص 
واستخدامهن لوسيلة تنظيم األشة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا  ف 

 88 ................................................................................................................................ 2021مرص   –
  هذا الحمل  و    49-15ق لهن الزواج )التوزي    ع النسبر   للنساءالساب  12-5جدول  

سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغير  ف 
/ريف(  واسباب استخدام الوسيلة  والمحافظات األكير واألقل    يستخدمن وسائل تنظيم اأٍلشة  وفقا لمحل اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد
 90 ................................................................................................ 2021مرص  – انخفاضا  ف 

  الفئة العمرية من )1-6جدول 
     ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

  العدد األمثل من األطفال ف 
 لرأيهن ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف   94 .................. 2021مرص    -األشة ومحل اإلقامة )حرص 

  الفئة العمرية من ) 2-6جدول  
    ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

  العدد األمثل من األطفال ف 
 لرأيهن ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد
 95 ................2021مرص  - األشة ومتوسط عدد المواليد األحياء والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من ) 3-6جدول  
    ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

  العدد األمثل من األطفال ف 
 لرأيهن ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد 
 98 ................... 2021مرص  -األشة وبعض الخصائص المختارة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )  4-6جدول  
 لعدد األطفال المثال   الذي يفضله    ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد
100 . 2021مرص  -الزوج مقارنة بعدد األطفال المثال  لدى الزوجة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 



V 
 

 
  الفئة العمرية من )  5-6جدول  

 لتفضيل إنجاب  طفل ذكر  إذا كان   ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
ً
وفقا

  عدد المواليد  
2021مرص  –لديهن بنات فقط وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

 ................................................................................................................................................ 103 
  الفئة العمرية من ) 6-6جدول  

 لتوافق  رأى الزوجير   لتفضيل إنجاب   ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
ً
وفقا

  عدد المواليد  
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف    - طفل ذكر  إذا كان لديهن بنات فقط ومحل اإلقامة )حرص 

 105 ................................................................................................................................. 2021مرص
  الفئة العمرية من )  7-6جدول 

   49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
ة المناسبة البر   طول الفير

 لرأيهن  ف 
ً
(*** وفقا

  عدد  
يجب ان تنتظرها السيدة  بير  المواليد وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

 108 .................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 
  الفئة العمرية من )  8-6جدول  

  كل حاالت الحمل أو  49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
 لرغبتهن ف 

ً
(*** وفقا

  حدثت لهن وبعض
  عدد المواليد   الوالدة البر

مرص  –الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
2021 ........................................................................................................................................ 112 

  الفئة العمرية من )  9-6جدول 
  تعرضن لحاالت حمل أو والدة غير  49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

(*** الالئر
  عدد  مرغوب فيها وفقا لألسباب  حدوث ذلك وبعض ا

لخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
 114 .................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 

  1-7جدول  
 لنوع  49- 15الفئة العمرية من )  : نسبة النساء السابق لهن الزواج*** ف 

ً
  يعرفن وسائل محددة لتنظيم األشة وفقا

( الالئ 
  عدد المواليد  الوسيلة

 ف 
ً
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا  118 ............ 2021مرص   –ومحل اإلقامة )حرص 

  الفئة العمرية من )2-7جدول  
وجات حاليا ف      ***  (49-15: التوزي    ع النسبر للنساء المير 

ً
  تستخدمن وسائل تنظيم األشة وفقا

الالئ 
  عدد المواليدلنوع الوسيلة المستخدمة ومحل اإلقامة )حرص  

2021مرص    - / ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
 ................................................................................................................................................ 119 

  الفئة  3-7جدول 
وجات حاليا ف   لبعض الخصائص 49-15العمرية من ): نسبة للنساء المير 

ً
( الآلئ  تستخدمن وسائل تنظيم األشة وفقا
  عدد المواليد

 121 . 2021مرص  -الخلفية المختارة ومحل اإلقامة )حرص  / ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )4-7جدول 

وجات حاليا ف    49-15: التوزي    ع النسبر للنساء المير 
ً
( المستخدمات لوسائل تنظيم األشة حاليا وفقا

  عدد الم 
 ف 
ً
مرص   – واليد لصاحب قرار االستخدام وبعض الخصائص الخلفية مختارة والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

2021 .................................................................................................................................... - 125  - 
  الفئة العمرية من )5-7جدول 

وجات حاليا ف   لمصدر 49-15: نسبة النساء المير 
ً
( الآلئ  تستخدمن وسائل تنظيم األشة الحديثة وفقا

/ ري   الحصول عل الوسيلة ومحل اإلقامة )حرص 
 ف 
ً
 128 .............................. ف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

  الفئة العمرية من )6-7جدول 
وجات حاليا ف  التوزي    ع النسبر للسيدات المير   :15-49  )  

ً
الآلئ  تستخدمن وسائل تنظيم األشة وفقا

المواليد     عدد 
 ف 
ً
إنخفاضا / ريف( والمحافظات األكير واألقل  2021مرص    –ألسباب األستخدام ومحل اإلقامة )حرص 

 ................................................................................................................................................ 129 
  الفئة العمرية من ) 7-7جدول  

وجات حاليا ف    ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم األشة وفقا إلسباب 49-15: نسبة النساء المير 
( الالئ 

  عدد المواليد 
 ف 
ً
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا  131 .. 2021مرص  –عدم االستخدام ومحل اإلقامة )حرص 

  الفئة العمرية )8-7جدول 
سنة( غير المستخدمات لوسائل تنظيم األشة حاليا  49 -15: التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 

 لصاحب قرار عدم  
ً
/ريف( وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكير  وفقا االستخدام ومحل اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد 
 ف 
ً
 -  134 - ................................................................................. 2021مرص  –واألقل إنخفاضا

  الفئة العمرية )9-7جدول 
  ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم األشة 49-15: التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 

سنة( الالئ 
  عدد المواليد   

 ف 
ً
/ ريف(  والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا  لالستخدام السابق ومحل االقامة )حرص 

ً
2021مرص    –وفقا

 ................................................................................................................................................ 137 
  الفئة العمرية من )10-7جدول 

  ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم األشة ولم  49-15: نسبة النساء السابق لهن الزواج ف 
سنة( الالئ 

 ألسباب عدم االس
ً
/ريف(  والمحافظات األكير واألقل  يسبق لهن االستخدام  وفقا تخدام من قبل ومحل اإلقامة )حرص 
  عدد المواليد  

 ف 
ً
 139 .............................................................................................. 2021مرص  –إنخفاضا

  الفئة العمرية من )11-7جدول 
( وفقا لسماع أو مشاهدة أى إعالن أو دعاية أو  49-15: التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 

ملصقات عن تنظيم األشة  خالل الستة أشهر السابقة عل البحث  ومحل األقامة )حرص  / ريف ( والمحافظات األكير  
  عدد المواليد وا

 ف 
ً
140 ..................................................................................... 2021مرص  –ألقل إنخفاضا



VI 
 

 
العمرية من )12-7جدول  الفئة    

الزوج ف  لهن  السابق  النساء  أو   49  -15: نسبة    سمعن 
الالئ  أو   سنة(  شاهدن أى إعالن أو دعاية 

  
ً
/ريف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا ملصقات عن تنظيم األشة وفقا لمكان السمع/ المشاهدة ومحل اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد 
 141 ......................................................................................................... 2021مرص  – ف 

  الفئة العمرية )13-7جدول 
سنة( ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم   49-15: التوزي    ع النسبر للنساء الالئر سبق لهن الزواج ف 

  عدد المواليد  
 ف 
ً
 لنوع المكان ومحل اإلقامة )حرص  / ريف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

ً
2021مرص    –أشة وفقا

 ................................................................................................................................................ 142 
  الفئة العمرية )  14-7جدول  

سنة( ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم   49-15التوزي    ع النسبر للنساء الالئر سبق لهن الزواج ف 
واألقل  أش  األكير  والمحافظات  ريف(   / )حرص  اإلقامة  ومحل  للخدمة  الحاجة  عند  المكان  لهذا  الذهاب  لتكرار   

ً
وفقا ة 

  عدد المواليد  
 ف 
ً
 144 .............................................................................................. 2021مرص  –إنخفاضا

  الفئة العمرية )15-7جدول 
سنة( ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أشة ويذهير     49-15: نسبة النساء الالئر سبق لهن الزواج ف 

  عدد    اليه  نادرا أو ال يذهير  أبدا وفقا لألسباب
 ف 
ً
ومحل اإلقامة ) حرص  / ريف(  والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

 146 ................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 
( وفقا آلرائهن تجاه األنجاب والمحافظات األكثر واألقل  49- 15العمرية من ):  التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة  1  8جدول  

 143. ...........................................................................................................2021مصر    –انخفاضا في عدد المواليد  

  الفئة العمرية من )2-8جدول  
  سبق لهن الزواج ف 

 152 .............................................. ( 49-15:  التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 

  الفئة العمرية من )3-8جدول  
  سبق لهن الزواج ف 

 153 .............................................. ( 49-15:  التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 



VII 
 

 

 االشكالفهرس 

 لنوع رب األشة والمحافظات األكير   : التوزي    ع النسبر  لألش المعيشية1  -2شكل
ً
  عدد المواليد    2واألقل  1وفقا

2021مرص    –انخفاضا ف 
 .................................................................................................................................................. 20 

 لمتوسط حجم األشة والمحافظات األكير   : التوزي    ع النسبر  لألش المعيشية2-2الشكل  
ً
  عدد المواليد  ا   2واألقل  1وفقا

  – نخفاضا ف 
 20 ................................................................................................................................... 2021مرص 

/ ريف(    : التوزي    ع النسبر  ألفراد األش المعيشية3  -2شكل  لمحل اإلقامة )حرص 
ً
  عدد   2واألقل انخفاضا    1والمحافظات األكير وفقا

ف 
 21 ..................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 

  سقف المسكن والمحافظات األكير واألقل    : التوزي    ع النسبر  لألش المعيشية4  -2شكل  
 أغلبيه المادة األساسية المستخدمة ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد  
 33 ................................................................................................ 2021مرص  –انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )1  -3شكل
  سبق لهن الزواج ف 

واألقل   *وفقا لفئات العمر والمحافظات األكير   (49-15:التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 
  عدد المواليد  **انخفاضا

 39 ............................................................................................. 2021مرص  –ف 
  الفئة العمرية من ) 2 -3شكل

  سبق لهن الزواج ف 
 39 ................................................... ( 49- 15:التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 

  الفئة العمرية من )3  - 3شكل  
  سبق لهن الزواج ف 

 *وفقا للحالة التعليمية والمحافظات األكير   ( 49-15:التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 
  عدد المواليد  **واألقل انخفاضا

 40 .................................................................................... 2021مرص  –ف 
  الفئة العمرية من )4  -3شكل  

  سبق لهن الزواج ف 
* وفقا للحالة العملية    (49-15:التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ  والمحافظات األكير

  عدد المواليد 
 40 .................................................................................... 2021مرص  –واألقل انخفاضا* ف 

  الفئة العمرية من )5 -3شكل 
  سبق لهن الزواج ف 

 / تركن العمل 49- 15: التوزي    ع النسبر  للنساء الالئ 
ً
  ال يعملن حاليا

 47 .... ( والالئ 
  تزوجن  أقل من  1  -4شكل  

للنساء  السابق لهن الزواج الالئ  التوزي    ع النسبر     الموافقة عل الزواج     سنة    18: 
وفقا ألخذ رأيهن ف 

  عدد المواليد  
 58 ............................................................. 2021مرص  –والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )2  -4شكل  
  تزوجن  قبل بلوغهن 49-15: نسب النساء السابق لهن الزواج ف 

وفقا  لمحل اإلقامة  سنة  18( الالئ 
  عدد المواليد 

 59 ........................................ 2021مرص   –) حرص  / ريف ( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )3  -4شكل  

  وجود مشاكل أشية بير  الزوجير     (49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق لهن الزواج ف 
وفقا لرأيهن ف 

  عدد المواليد 
 62 ............................ 2021رص م – بسبب  هذا الزواج المبكر والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )4-4شكل   
  فرق السن المناسب بير     (49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

الزوجير   وفقا لرأيهن ف 
  عدد المواليد  

 64 ............................................................. 2021مرص  –والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )5  -4شكل

سنة   18وفقا لمعرفتهن بمخاطر الزواج قبل سن    ( 49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 
  عدد المواليد  

 66 ............................... 2021مرص  –عل صحة األم والطفل والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
)6  -4شكل   من  العمرية  الفئة    

ف  الزواج  لهن  السابق  للنساء  النسبر   التوزي    ع  قبل سن49- 15:  للزواج  مخاطر  هناك  أن  ويعرفن   )             
  عدد المواليد    سنة عل صحة األم والطفل  18

 لتأثير هذه المخاطر والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
ً
       مرص   –وفقا

2021 .......................................................................................................................................... 67 
  الفئة العمرية من )7  -4شكل  

 لمدى  التأييد للقانون الذى يمنع الزواج     (49-15: التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق لهن الزواج ف 
ً
وفقا

  عدد المواليد سنة  18قبل  سن 
 69 ...................................... 2021مرص  – والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من    1  -5شكل  
 49-15)التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

ً
( ولديهن مشاكل صحية أثرت عل االنجاب وفقا

/ريف( ونوع التأثير عل اإلنجاب والمحافظات األكير انخفاضا عدد المواليد   79 ........ 2021مرص  -لمحل اإلقامة )حرص 
  الفئة العمرية من )  2  -5شكل   

  49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق  لهن الزواج ف 
ً
(  ولديهن مشاكل صحية أثرت عل االنجاب وفقا

  عدد المواليد
/ريف( ونوع التأثير عل اإلنجاب والمحافظات األقل انخفاضا ف   80 ..... 2021مرص   -لمحل اإلقامة )حرص 

  الفئة العمرية من )  3  - 5شكل  
 ( ولدى أزواجهن مشاكل صحية وأثرت عل االنجاب49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

/ريف( ونوع التأثير عل اإلنجا  لمحل اإلقامة )حرص 
ً
   وفقا

/ ريف( للمحافظات األكير انخفاضا ف  ب ومحل اإلقامة )حرص 
 82 ................................................................................................................ 2021مرص  -عدد المواليد  

  الفئة العمرية من )  4  - 5شكل  
 ( ولدى أزواجهن مشاكل صحية وأثرت عل االنجاب49-15التوزي    ع النسبر  للنساء السابق لهن الزواج ف 

   
/ ريف( للمحافظات األقل انخفاضا ف  /ريف( ونوع التأثير عل اإلنجاب ومحل اإلقامة )حرص   لمحل اإلقامة )حرص 

ً
وفقا

82 ................................................................................................................ 2021مرص  -عدد المواليد  



VIII 
 

 
 84 ....................... سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج )  5-5شكل 
 85 ...................... سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 6 -5شكل 
/ريف( والمحافظات   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج )  7  -5شكل   وفقا لمحل اإلقامة )حرص 

  عدد المواليد
 86 .......................................................................................... 2021مرص  - األقل انخفاضا ف 

الزواج )  8  - 5الشكل   لهن  النساءالسابق  الحمل   49-15توزي    ع    هذا 
البحث  وكن ترغير  ف  أثناء إجراء  وفقا لمحل   سنة( والحوامل 

/ري   عدد المواليد اإلقامة )حرص 
 87 .................................. 2021مرص   –ف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا  ف 

  هذا الحمل   49-15توزي    ع  النساءالسابق لهن الزواج )  9  -5الشكل  
وفقا لمحل   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغير  ف 

  عدد المواليد  
/ريف(  واستخدامهن لوسيلة تنظيم األشة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا  ف  مرص    – اإلقامة )حرص 

2021 .......................................................................................................................................... 89 
  هذا الحمل  و يستخدمن   49- 15توزي    ع النساءالسابق لهن الزواج )  10  -5شكل   

سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغير  ف 
 
ً
  عدد    وفقا   وسائل تنظيم اأٍلشة  لعدم اإلنجاب مطلقا

/ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا  ف  لمحل اإلقامة )حرص 
 91 ...................................................................................................................... 2021مرص  –المواليد

  الفئة العمرية من )  1  -6شكل  
 للمحافظات األكير    ***(49-15المتوسط  المثال  لعدد األطفال  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد
 97 ........................................................................................ 2021مرص  -واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )  2  -6شكل  
     ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

  العدد األمثل من األطفال ف 
 لرأيهن ف 

ً
وفقا
  عدد المواليد

 99 ............................. 2021مرص   - األشة والمستوى التعليم  والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 
  الفئة العمرية من )  3  -6شكل  

 لعدد األطفال المثال   الذي يفضله    ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
ً
وفقا

  عدد المواليدالزوج مق
 101 . 2021مرص  -ارنة بعدد األطفال المثال  لدى الزوجة والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )  4  -6شكل  
 لتفضيل إنجاب  طفل ذكر  إذا كان   ***(49-15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد 
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف   104 . 2021مرص –لديهن بنات فقط ومحل اإلقامة )حرص 

  الفئة العمرية من )  5  - 6شكل  
 لتوافق  رأى الزوجير   لتفضيل إنجاب     ***(49- 15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد  طفل ذكر  إذا كان لديهن بنات فقط 
 106 ............... 2021مرص  -والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من  6-6شكل  
     (*** 49-15)  التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 

ة المناسبة البر   طول الفير
 لرأيهن  ف 

ً
وفقا

  عدد المواليد  
يجب ان تنتظرها السيدة  بير  المواليد ومحل اإلقامة )حرص  / ريف(  والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

 110 ............................................................................................................................... 2021مرص –
  الفئة العمرية من )  7  -6شكل  

  تعرضن لحاالت حمل أو والدة غير   (*** 49- 15التوزي    ع النسبر  للنساء  السابق  لهن الزواج ف 
الالئر

  عدد  مرغوب فيها وفقا لألسباب  حدوث ذلك ومحل االقامة )حرص  / ريف(  والمحافظات األكير واألقل  
انخفاضا ف 

 115 .................................................................................................................... 2021مرص  – المواليد 
  الفئة العمرية من )  1  - 7شكل   

وجات حاليا ف    تستخدمن وسائل تنظيم    (49-15نسبة النساء المير 
 لمحل اإلقامة الالئ 

ً
األشة  وفقا

  عدد المواليد
 122 .......................................... 2021مرص  -)حرص  / ريف( والمحافظات األكير واألقل انخفاضا ف 

  الفئة العمرية من )  2  -7شكل   
وجات حاليا ف     (49-15التوزي    ع النسبر للنساء المير 

ً
المستخدمات لوسائل تنظيم األشة حاليا وفقا

  عدد المواليد 
 ف 
ً
 124 ............................ 2021مرص   –لصاحب قرار االستخدام والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

)  3  - 7شكل   العمرية من  الفئة    
ف  وجات حاليا  المير  للنساء  النسبر      ( 49-15التوزي    ع 

ً
تنظيم األشة وفقا     تستخدمن وسائل 

الالئ 
  عدد المواليد 

 ف 
ً
 130 .................................. 2021 مرص  – ألسباب األستخدام والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

  الفئة العمرية )  4  -7شكل  
غير المستخدمات لوسائل تنظيم األشة حاليا    سنة(49  -15التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 

  عدد المواليد  
 ف 
ً
 لصاحب قرار عدم االستخدام والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

ً
 136 ............... 2021مرص  –وفقا

  الفئة العمرية )  5  -7شكل  
  ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم األشة   سنة(49-15التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 

الالئ 
 لالستخدام السابق  

ً
  عدد المواليد  وفقا

 ف 
ً
137 ............................ 2021مرص   –والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا



IX 
 

 
  الفئة العمرية من )  6  - 7شكل  

وفقا لسماع أو مشاهدة أى إعالن أو دعاية أو   (49- 15التوزي    ع النسبر للنساء السابق لهن الزواج ف 
  عدد المواليد  

 ف 
ً
ملصقات عن تنظيم األشة  خالل الستة أشهر السابقة عل البحث  والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

 140 .............................................................................................................................. 2021مرص   –
  الفئة العمرية )7-7شكل 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أشة  سنة( 49-15التوزي    ع النسبر للنساء الالئر سبق لهن الزواج ف 
  عدد المواليد 

 ف 
ً
 لنوع المكان والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا

ً
 143 ..................................... 2021 مرص    –وفقا

  الفئة العمرية )  8  -7شكل  
ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أشة   سنة(  49-15التوزي    ع النسبر للنساء الالئر سبق لهن الزواج ف 

   
 ف 
ً
/ ريف( والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا  لتكرار الذهاب لهذا المكان عند الحاجة للخدمة ومحل اإلقامة )حرص 

ً
وفقا

 145 ............................................................................................................. 2021مرص  –عدد المواليد  
  الفئة العمرية )  9 -7شكل 

ذهير   ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أشة وي سنة( 49-15نسبة النساء الالئر سبق لهن الزواج ف 
  عدد المواليد  

 ف 
ً
147 ....... 2021مرص   –اليه  نادرا أو ال يذهير  أبدا وفقا لألسباب  والمحافظات األكير واألقل إنخفاضا
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ليست الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب خدمات صحية واجتماعية  

النمو. ومن  دفع باالقتصاد إلى مزيد من  يستوعب قوة العمل والكفاءات الشابة ويجيدة ونظام تعليمي جيد وسوو عمل  

هو ضرورة للحفاظ على الجنم البشرى، وهو حتمي لوجود الدولة وبقائها؛ ألن التراجع    يالسكان   النمو المؤكد أن  

الحاد في أعداد السكان يؤدى بالضرورة إلى تراجع القوة البشرية التي تدافع عن الدولة متمثلة في جيش يدافع عن  

لعمل التي تدير عجلة اإلنتاج وتوفر الخدمات  حدودها، وإلى تراجع القوة البشرية التي تبني اقتصادها متمثلة في قوة ا

األساسية للسكان ، وبالتالي فإنه من المنطقي أن تسعى المجتمعات إلى الحفاظ على بقائها من خالل الحفاظ على عدد 

سكانها باعتبارا أحد عناصر القوة الشأأأاملة للدولة، إال أن هذا النظرية أصبحت على المحك في ضوء قناعة راسخة  

 نوعية البشر أكثر أهمية من عددهم.  بأن 

فحسب، بل يؤثر تأثيراً مباشراً    االقتصادي  حيث ال تكمن مشكلة مصر مع النمو السكاني في افتراسه لثمار النمو 

على نوعية حياة األفراد داخل المجتمع، فجودة الحياة هي قضية التنمية، ونوعية الحياة هي األسام الذي يعبر عن  

ي الخدمات التي تقدم لألفراد في المجاالت الصحية واالجتماعية والتعليمية وتحقيا الرفاهية والرخاء  ثراء البيئة ورق 

و كل هذا المعايير تستخدم لوصف تباين األفراد داخل المجتمع وقيام نوعية حياتهم، ونظراً الرتفاع   االجتماعي، 

، و تجاوز عدد سكان مصر  2017العام للسكان    معدالت النمو السكاني في مصر طبقاً لما أظهرته بيانات التعداد 

على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان، وما ينتج    14مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم    100حاليا أكثر من  

الزيادة   الزيادة، و ستؤدى  المعدالت في  استمرار هذا  التنمية في حال  على جهود  تؤثر سلباً  عنه من مضاعفات 

ى زيادة الطلب على المياا وعلى مصادر الطاقة، وستؤدي إلى مزيد من البناء على األرض الزراعية،  السكانية حتًما إل

وسيشكل ذلك إضراًرا بالبيئة واستنزافًا للموارد الطبيعية، وسيمث ِّل ذلك تحديًا الستدامة التنمية، ويزيد من هشاشة  

ة الحياة، وإلى تراجع في إتاحة الخدمات األساسية،  المجتمع ، وستؤدى الزيادة السكانية حتًما إلى تراجع في نوعي

وإلى تدني جودة هذا الخدمات، كما ستؤدى إلى مزيد من التزاحم الذي يؤثر سلبًا على السلوكيات واألخالو العامة،  

 باإلضافة إلى ما تسببه من ضغط على المرافا العامة واإلسكان. 

ألهداف االستراتيجية للبرامج والسياسات السكانية في مصر.  حيث أصبح خفض معدل النمو السكاني المرتفع أحد ا

 واالستفادة من تجارب الدول األخرى التي حققت نأجاحات في إحداث تخفيض ملموم في معدالت الزيادة السكانية. 
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عنه   ما كشفت  األخيرة من خالل  اآلونة  في  لوحظ  المواليد ووقد  الجها  وفيات البيانات  الصادرة عن  ز  والتقارير 

مصر، على النحو الذي  بعض محافظات  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حدوث انخفاض في أعداد المواليد في  

 منها ودعم هذا االسباب.  ةنسب االنخفاض المختلفة لتعظيم االستفاد  يستوجب الدراسة والتحليل لمعرفة أسباب 

مع المجلم القومي للسكان بإجراء دراسة عن التباينات لذا قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون    

والخصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية والديموجرافية بين أفراد المجتمع ذوي معدالت الخصوبة المرتفعة  

والمنخفضة، واستهدفت الدراسة تسع محافظات وفقاً النتشار انخفاض المواليد الملحوظ  في هذا المحافظات خالل  

تمثل  وأسرة معيشية ممثلة لحضر وريف كل محافظة    12000سنوات األخيرة ، بعينة إجمالية مكونة من    الخمم

الزواج    نالسابا له حالياً أو    ات المتزوجاألسرة: النساء  األسرة المعيشية وحدة المعاينة في الدراسة، ويستهدف في  

 سنة. 18السيدات الالتى تزوجن قبل سن  وسنة(   49  - 15وفي فئة العمر ) 

 البحث أهمية 

، وأن استمرارهذا  2017نظراً الرتفاع معدالت النمو السكانى فى مصر طبقاً لما أظهرته بيانات التعداد العام للسكان  

األهداف   أحد  المرتفع  السكانى  النمو  معدل  لذا أصبح خفض  التنمية،  على جهود  يؤثر سلباً  الزيادة  فى  المعدالت 

 ات السكانية فى مصر. االستراتيجية للبرامج والسياس

لكن ليم بالشكل ومن خالل رصد بيانات المواليد خالل الخمم سنوات األخيرة تبين حدوث انخفاض فى األعداد  

فى بعض المحافظات لذا كان من األهمية بمكان دراسة األسباب وراء حدوث ذلك االنخفاض، بغرض دعم    المطلوب 

 معدالت النمو السكانى وتعميم الممارسات الناجحة فى هذا الشأن.  االستراتيجيات والخطط المعنية بمشكلة ارتفاع

 الهدف العام

  المواليد في بعض محافطات مصر   ( انخفاض / زيادة)هو دراسة اسباب  من إجراء هذا البحث كان الهدف الرئيسي  

من أجل صياغة إالستراتيجيات والخطط المعنية بمشكلة ارتفاع معدالت النمو السكاني وتعميم الممارسات الناجحة  

في اعداد المواليد  حدث بها انخفاض    مصر   محافظات ع  تبين أن جمي  البحث عينة    إعداد ولكن عند  في هذا الشأن . 

بيانات دقيقة ومعبرا عن االسباب الكامنة وراء حدوث    نشر و  تاحةإلتم تصميم عينة البحث    لذا    ولكن بنسب متفاوته،  

   .انخفاض المواليد بشكل ملحوظ في بعض المحافظات عن األخرى 

 األهداف الفرعية 

 

دراسة التباينات في الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية بين مجتمع السكان ذوي معدالت   •

 الخصوبة المرتفعة والمنخفضة. 
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على الخصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية والديموجرافية ألفراد األسر المعيشية والظروف  التعرف   •

 البيئية التى يعيشون فيها وعالقتها بمعدالت الخصوبة. 

 التعرف على ظاهرة الزواج المبكر فى مجتمع الدراسة، اسبابه وآثارا االجتماعية والصحية.  •

 ت االنأجاب واالستخدام الحالي والسابا لوسائل تنظيم األسرة. التعرف على مستويات واتجاهات وتباينا •

 آراء األسر والسيدات فى الخدمات الصحية وخدمات الصحة االنأجابية المقدمة في الوحدات الصحية.  •

 سرد تاريخي للجهود التي بذلتها الدولة للتصدي للمشكلة السكانية بصورة مباشرة  

إدراكاً من الحكومة المصرية بأن المعدالت العالية للنمو السكاني في البالد تعد أحد أهم واخطر القضايا التي تواجه  

المجتمع المصري بكافة صورا وأشكاله، التي تؤدي إلى أعاقة الجهود التنموية وأحباط األمال من أجل النهوض 

قد تبنت الحكومة سياسات واضحة ومحددة المعالم تجاا النمو  بمستويات الحياة لكل أفراد الشعب المصري ، ولذلك ف

 السكاني منها: 

الناحية الصحية ولكن هذا    1937في عام   • عقدت الجمعية الطبية المصرية مؤتمر عن تنظيم االسرة من 

الذي اصبح يشكل   المستمر في عدد السكان  التصاعد  امام  السكانية وقف حائرا  بالمشكلة  المبكر  االهتمام 

 ا لكل خطط التنمية واالصال  االقتصادي في المجتمع المصري تحدي

تم اعداد الميثاو الوطني الذي نبه الي مخاطر الزيادة السكانية السريعه واعلن المبادرة من    1963في عام   •

 اجل تنظيم االسرة وتم تأسيم الجمعية المصرية لتنظيم االسرة وتخضع الي وزارة الشئون االجتماعية  

الوزراء    1965وفي عام   • لتنظيم االسرة برئاسة رئيم  المجلم االعلي  بأنشاء  قامت الحكوميه المصرية 

 لتخطيط وتنسيا االنشطة لتقديم خدمات تنظيم االسرة 

أعيد تشكيل هذا المجلم بأسم المجلم االعلي لتنظيم االسرة والسكان واعلنت الحكومة    1972وفي عام   •

 ت عرفت بالمدخل االجتماعي واالقتصادي لخفض االنجاب سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوا

عام   • الفترة من)    1984وفي  للسكان عن  القومية  السياسة  لتقويم  مؤتمر  انتهي  1982أ 1972انعقد  وقد   )

 المؤتمر بأصدار توجيه بانشاء المجلم القومي للسكان 

عام   • رقم    1985في  الجمهوري  القرار  ب  19صدر  للسكان  القومى  المجلم  رئيم  بإنشاء  السيد  رئاسة 

الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية جنباً إلى جنب مع بعض األجهزة الحكومية واألهلية  

 . 2002التى تعاونه في تحمل هذا المسئولية ثم أصبح برئاسة وزير الصحة والسكان عام  

 تم عقد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى القاهرة. 1994في عام  •

 . 2012  - 2007المجلم القومي للسكان الخطة اإلستراتيجية القومية للسكان  وضع  •

للسكان   • القومية  للسكان بوضع اإلستراتيجية  القومي  المجلم  نوفمبر عام    2030- 2015قام  ،  2014في 

 . رئيم الجمهورية السيد وذلك تحت رعاية 

وهى استراتيجية حكومية   2016«  خالل شهر فبراير  2030» رؤية مصر   الجمهورية رئيم السيد أعلن  •

 . 2030دولة في العالم بمجاالت شتى بحلول عام   30تسعى للنهوض بالبالد إلى مصاف أفضل  
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تم إدراج مادة صريحة خاصة بالسكان باإلضافة إلى مواد أخرى  خاصة  األسرة المصرية بجميع أفردها   •

الدولة بتنفيذ برنامج سكاني    : تلتزم   أن   على   2014من دستور    41حيث نصت المادة    2014في دستور  

يهدف إلى تحقيا التوازن بين معدالت النمو السكاني والموارد المتاحة ، وتعظيم االستثمار في الطاقة البشرية  

 وتحسين خصائصها ، وذلك في إطار تحقيا التنمية المستدامة . 

في   • التزام مصر  منطلا  من  قومية  استراتيجيات  عدة  للسكان  القومي  المجلم  عام  وضع    2014دستور 

  – 2020- 2015بتحسين خصائصها السكانية وإدارة البرنامج السكاني، ومنها "إستراتيجية الصحة اإلنجابية  

" ،  2020- 2016إستراتيجية مناهضة ختان اإلناث    –2020- 2015إستراتيجية الحد من الزواج المبكر  

 ". 2030- 2015يجية القومية للسكان  حيث تخدم هذا االستراتيجيات أهداف اإلستراتيجية األم "اإلسترات

 نبذة عن  جمهورية مصر العربية  

 الجغرافيا 

كم     995من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله   يحدها .  تقع مصر فى الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا 

ويحدها فى الشمال الشرقي فلسطين وإسرائيل بطول  .  كم    1941ويحدها شرقا البحر األحمر بساحل يبلغ طوله  

.  كم   1280ويحدها جنوباً السودان بطول     . كم    1115ويحدها من الغرب ليبيا علي امتداد خط بطول  .  كم   265

  2كم130000 بع والمساحة المأهولة تبلغ كيلو متر مر  1.002.000وتبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي  

 . من المساحة الكلية ٪   13 بنسبة

 أهم المؤشرات السكانية  

مليون نسمة فى تعداد   94.8ثم إلى   2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام   72.8ارتفع عدد سكان مصر من  •

مليون نسمة عن بيانات    7.1بزيادة قدرها    1/1/2021مليون نسمة في    101.5، وارتفع إلى  2017عام  

 أنثى.  100ذكر لكل   106.1٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.5٪ ذكور، 51.5آخر تعداد، )

 . 2021٪ في بداية عام  57.1٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  42.9بلغت نسبة سكان الحضر   •

من   • الكلية  السكانيأأأأة  الكثافأأة  كم   71.5ارتفعأأأأأت  كم  101.8إلى    2006عام    2نسمة/  عام   2نسمة/ 

2021 . 

المواليد في مصر من   • ألف نسمة عام    30.2انخفض معدل  نسمة عام    22.6إلى    2015لكل  ألف  لكل 

2020  . 

 . 2020عام    ٪ 16.3إلى    2015عام  ٪ 23.7انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من  •

مليون نسمة من    23.7مة ) مليون نس  28.5سنة فأكثر(    15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان )  •

 . 2020مليون نسمة من اإلناث( عام   4.8الذكور، 

٪  6.0٪ لإلناث مقابل  17.7، ويرتفع هذا المعدل ليصل إلى  2020٪ عام  7.9بلغ معدل البطالة اإلجمالي  •

 للذكور.
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 ي األعداد بشكل ملحوظ ف  يبيانات المواليد خالل الخمس سنوات األخيرة تبين حدوث انخفاض ف   بدراسة -

المحافظات   أخرى،  بعض  محافظات  في  حدوث  عنها  وراء  األسباب  دراسة  األهمية  من  كان    هذا لذا 

، وذلك لتعظيم االستفادة من الممارسات اإليجابية التي حدثت بالمحافظات التي بها نسب انخفاض  االنخفاض

 .كبيرة في اعداد المواليد
(، 2020- 2016)  األخيرةالسنوات  في  المواليد    المحافظات انخفاضا في  طبقاً لألكثرالمحافظات  عدد  تم اختيار    -

الفيوم( تمثل أكثر   -القليوبية  -دمياط   -السويس   -وبحيث تكون ممثلة ألقاليم الجمهورية، وهى: محافظات )بور سعيد 

في عدد أقل المحافظات انخفاضاً    قنا( تمثل  -سوهاج  -أسيوط  -)المنيامحافظات  المحافظات انخفاضا في المواليد و  

 . المواليد 

وقد تم  ، اجراء مقارنة بين مجموعتي المحافظات األكثر واالقل انـخفاضاً في اعداد المواليد لدراسة اتتيح نتائج ولذا  -

المبحوثة و  الخلفية لألسر  الخصائص  يناقش  بالنتائج في سبعة فصول رئيسية األول منها  الخاص  التقرير  اعداد 

ليدية الضارة، والرابع االنـجاب، والخامس الثاني خصائص النساء المشاركات في الدراسة، و الثالث الممارسات التق

 تفضيالت اإلنـجاب، والسادس تنظيم األسرة و السابع أراء واتجاهات المشاركات في الدراسة.  

 : يوكانت اهم النتائج ما يل 

 أوال: الخصائص الخلفية لألسر المعيشية 

%  67.5أفراد فأقل مقابل    5من األسأأر في المحافظات األكثر انخفاضأأا في عدد المواليد بها  ( %  )82.2 . 1

في المحافظات األقل انخفاضأا، مما ينتج عنه أن متوسأط حجم األسأرة المعيشأية أعلى في المحافظات األقل 

 فرد(. 0,4فرد( ، أي بفارو )4,3فرد( عنها في المحافظات األكثر انخفاضا )4,7انخفاضا )

ارتفاع نسأأبة الحاصأأالت على شأأهادة جامعية فأعلى في المحافظات األكثر انخفاضأأا في عدد المواليد عنها   . 2

في المحافظات األقل انخفاضأأا وذلك لمختلف فئات األعمار، كما ترتفع نسأأبة األميات في المحافظات األقل 

 فئات األعمار. انخفاضا في عدد المواليد عنها في المحافظات األقل انخفاضا وذلك لمختلف

 

 

 

تائجأهم الن  
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 النساء المشاركات في الدراسة  ثانياً: خصائص 

( تحت سأن الثالثين وقت إجراء المقابلة في المحافظات ٪24.5نحو ربع النسأاء المشأاركات في الدراسأة ) . 1

من    ٪61.1( في المحافظات األقل انخفاضاً، وكان    ٪30.5األكثر انخفاضأا، مقابل نحو ثلث نساء العينة )

من نسأأأاء في   ٪57.6سأأأنة( بمحافظات العينة األكثر انخفاضأأأا مقابل    44-30النسأأأاء في الفئة العمرية )

 المحافظات األقل انخفاضاً، ويسود نفم نمط التركيب العمري في كال من حضر وريف المجموعتين. 

كثر انخفاضأاً مقابل  من النسأاء المشأاركات في الدراسأة من المتزوجات حالياً في المحافظات األ(  95.2٪) . 2

جد أأأأبالمحافظات األقل انخفاضا، وينطبا نفم النمط السابا في الحضر لكال المجموعتين، بينما ن  95.8٪

 للمجموعتين. ٪95.9في الريف ثبات نسبتهن بنحو 

شأأهور على    9شأأهور / أكثر من    9ترتفع نسأأبة المطلقات واألرامل والمنفصأأالت عن أزوجهن )أقل من   . 3

البحث( أو تم عقد قرانهن وسأبا لهن الزواج بالمحافظات األكثر انخفاضأا عن نسأبتهن بالمحافظات  إجراء 

نقطة مئوية بالنسأبة للحضأر مما قد يكون مؤشأر كأحد 1.1نقطة مئوية لتزيد إلى  0.7األقل انخفاضأا بنسأبة  

 أسباب انخفاض المواليد.

ية عالية مقارنة بالنسأأاء في المحافظات األقل النسأأاء في المحافظات األكثر انخفاضأأا ذات مسأأتويات تعليم . 4

انخفاضا، حيث تبلغ نسبة نساء العينة الالئي لم يسبا لهن االلتحاو بالتعليم أو الالئي لم يحصلن على شهادة 

في المائة بالمحافظات    12.5في المائة من إجمالي نسأأاء العينة، مقابل    33.4بالمحافظات األقل انخفاضأأا  

وقد بلغت نسأأبة السأأيدات الحاصأأالت على مؤهل ثانوي بالمحافظات األكثر انخفاضأأا  األكثر انخفاضأأا ، 

بالمحافظات األقل انخفاضأا ، ويسأود نفم النمط بالنسأبة    ٪30.4في المائة لتنخفض هذا النسأبة إلى    41.2

 في المائة على الترتيب(. 9,7في المائة و 18,5للحاصالت على مؤهل جامعي فأعلى )

سي لعدم مشاركة النساء في العمل أو تركهن العمل هو "الرغبة في التفرغ لألسرة"، فأكثر  كان السبب الرئي . 5

في  49.4في المائة( في المحافظات األكثر انخفاضأأا ذكرن هذا السأأبب، مقابل  53.3من نصأأف النسأأاء )

األكثر  المائة في المحافظات األقل انخفاضأأا. ترتفع هذا النسأأبة في الحضأأر عن الريف في كال المحافظات  

  واألقل انخفاضا في عدد المواليد. 
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 الممارسات التقليدية الضارةثالثا: 

سأنة ترتفع هذا النسأبة في الريف لتبلغ    18من المشأاركات في الدراسأة قد تزوجن قبل بلوغهن    %  26نحو   . 1

افظات في المائة في الحضأأأر، كما انخفضأأأت نسأأأبة الزواج المبكر في المح  15.8في المائة مقابل    33.3

األكثر انخفأاضأأأأأاً في عأدد المواليأد عنهأا في المحأافظأات األقأل انخفأاضأأأأأاً وينطبا هأذا النمط على كأل من  

 الحضر والريف في كال المحافظات.

بالريف( تم    ٪41.8% بالحضأأأر و  46.2سأأأنة )  18الالتي تم زواجهن قبل سأأأن  من النسأأأاء    %  43.1 . 2

  ٪49.5% )  49ألكثر انخفأاضأأأأأا حيأث بلغأت  خروجهن من المأدرسأأأأأة وترتفع النسأأأأأبأة في المحأافظأات ا

بالحضأأر مقابل    ٪38.6% )  33بالريف( عن المحافظات األقل انخفاضأأا حيث بلغت    ٪48.8بالحضأأر،  

 بالريف(.  31.2٪

 %  45سأنة( تعتبر األنسأب لتزويج البنت، ونحو    25-21ما يقترب من نصأف النسأاء يعتقدن أن األعمار ) . 3

تبر األنسب لتزويج البنت وينطبا نفم النمط على كال من المحافظات سنة( تع  20-18يعتقدن أن األعمار )

 األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد.

بالريف( ذكرن أن انسأأب فارو عمري بين  ٪47.5بالحضأأر و    ٪48.1في المائة من النسأأاء )  47.8نحو   . 4

ة في المحافظات األكثر  سأنوات وذلك على مسأتوى المحافظات، بينما ارتفعت هذا النسأب  6-5هو   الزوجين  

في المائة    45.5بالريف( مقابل    %  51.9بالحضأأأر و    %  48.2في المائة )  49.8انخفاضأأأا حيث بلغت  

 بالريف( في المحافظات األقل انخفاضا.  ٪44.5بالحضر و 48٪)

 

 رابعا: اإلنـجاب 

انخفاضأأأا مع العمر مما يعكم  يتزايد متوسأأأط عدد المواليد أحياء في المحافظات األكثر انخفاضأأأا واألقل   . 1

طفل لكل   1.4سأأأنة( بلغ متوسأأأط عدد المواليد أحياء    19-15النمو الطبيعي لألسأأأرة. ففي الفئة العمرية )

طفل لكل سأيدة في المحافظات األقل انخفاضأا، بينما    1.1سأيدا إلجمالي المحافظات األكثر انخفاضأا مقابل  

طفل لكل سأأأيدا في المحافظات األكثر    3.5وصأأألت    سأأأنة(  49-45بلغت قيمة المتوسأأأط في فئة العمر )

 طفل لكل سيدة في المحافظات األقل انخفاضا. 4.7انخفاضا، 
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يقل متوسأأط عدد المواليد كلما زادت الحالة التعليمية فالسأأيدات الالتي لم يحصأألن على شأأهادة بلغ متوسأأط   . 2

طفل لكل سأيدة في   4.2اضأا، مقابل  طفل لكل سأيدة في المحافظات األكثر انخف  3.5عدد المواليد أحياء لهن  

طفل لكل   2.6المحافظات األقل انخفاضا، بينما بلغت قيمة المتوسط للسيدات الحاصالت على تعليم جامعي  

طفل لكل سأيدا    2.8طفل لكل سأيدة في المحافظات األكثر انخفاضأا، مقابل    2.5سأيدة واألعلى من الجامعي  

صأأالت علي مؤهل أعلي من الجامعي في المحافظات األقل حاصأألة علي مؤهل جامعي و نفم القيمة للحا

 انخفاضا.

طفل لكل سأأأيدة في إجمالي المحافظات األكثر    2.9بلغ متوسأأأط عدد المواليد أحياء للنسأأأاء الالئي تعملن   . 3

 طفل لكل سيدة في إجمالي المحافظات األقل انخفاضا. 3.4انخفاضا مقابل 

طفل لكل سأيدة إلجمالي المحافظات األكثر انخفاضأا، مقابل    3لن  بلغت قيمة المتوسأط للنسأاء الالئي ال تعم   . 4

 طفل لكل سيدة إلجمالي المحافظات األقل انخفاضا. 3.6

 كلما زاد عمر السيدة عند الزواج األول كلما قل متوسط عدد المواليد أحياء. . 5

 كلما ارتفع المستوي التعليمي للسيدة كلما زاد متوسط السن عند الحمل األول. . 6

من إجمالي العينة،    %  5.2نسأبة السأيدات الحوامل وقت المسأح إلجمالي المحافظات األكثر انخفاضأا  بلغت   . 7

 في المائة إلجمالي المحافظات األقل انخفاضا.7بينما كانت النسبة 

من إجمالي السأأأيدات الحوامل حاليا في المحافظات األكثر انخفاضأأأا ترغبن في حملهن الحالي،   %  82.4 . 8

 من اإلجمالي في المحافظات األقل انخفاضا. % 87.5لنسبة بينما بلغت هذا ا

 جاب ـتفضيالت اإلنخامساً: 

طفل للنسأاء الالئي سأبا لهن الزواج في المحافظات األقل   2.9لعدد األطفال باألسأرة    بلغ المتوسأط  المثالي . 1

 طفل بالمحافظات األكثر انخفاضا . 2.6انخفاضا، وينخفض هذا المتوسط ليصل إلى 

جاب طفل ذكر إذا أأأالمحافظات األكثر انخفاضا ال يفضلن إن  الزواج بإجماليغالبية النساء الالئي سبا لهن   . 2

 للنساء بالمحافظات األقل انخفاضا.  % 54.3، مقابل  % 77.4ن بنات فقط بنسبة تصل إلى كان لديه

من  النسأاء الالئي سأبا لهن الزواج  بالمحافظات األكثر انخفاضأا تعتقدن أن  السأيدة يجب أن   ٪51نحو     . 3

بالمحافظات األقل   %  48.6جاب الطفل التالي،  انخفضت  هذا النسبة قليال إلى  أتنتظر  ثالث أعوام قبل إن

من النسأاء بالمحافظات األكثر انخفاضأا يعتقدن أن الفترة المثالية بين المواليد يجب أن   %  21انخفاضأا، و  

بالمحافظات األقل انخفاضأأا، أي بنسأأبة    %  32.0تكون قصأأيرة )عامان فقط( ، ارتفعت هذا النسأأبة  إلى  

بالمحافظات األكثر انخفاضا الالئي يعتقدن  أن الفترة  نقطة مئوية ،  وبلغت نسبة النساء    11.0زيادة قدرها  
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بالمحافظات    ٪12.1، انخفضأأت النسأأبة  إلى    %  19.3المثالية بين المواليد يجب أن تكون أربعة سأأنوات  

 األقل انخفاضا. 

كن يرغبن في جميع حاالت الحمل   انخفاضأامن النسأاء المقيمات في حضأر المحافظات األكثر    %  88نحو   . 4

في جميع حاالت الحمل أو الوالدة التي حدثت لهن،   نال يرغب  %  12ة التي حدثت لهن مقابل نحو  أو الوالد 

 نفم النسب تقريباً النساء المقيمات بريف المحافظات األقل انخفاضا. كما أفادت 

 تنظيم األسرة سادسا:

سأأنة( على معرفة بوسأأائل تنظيم األسأأرة   49-15الزواج في الفئة العمرية )  لهن  باالنسأأاء السأأا  من  97٪ . 1

 وأكثر الوسائل المعروفة لديهن الحبوب واللولب والحقن والكبسوالت تحت الجلد.

من النسأأاء   %  98تتصأأف وسأأائل تنظيم األسأأرة الحديثة بأنها أكثر اسأأتخداماً من الوسأأائل التقليدية فنحو   . 2

   الحديثة، مقابل  األسأأرةتسأأتخدمن وسأأائل تنظيم    انخفاضأأامحافظات األكثر واألقل  المتزوجات حالياً في ال

 فقط تستخدمن وسائل تقليدية %  2نحو   

      انخفاضأاعن المحافظات األقل    ٪77,5  انخفاضأاالمحافظات األكثر   في  االسأتخدامنسأب    ارتفاعبصأفة عامة   . 3

60,9 %. 

المحافظات ي  قرار اسأأتخدام وسأأيلة تنظيم االسأأرة بأنفسأأهن فحاليا الالئي تتخذن    المتزوجات نسأأبة النسأأاء   . 4

 .٪31.9 انخفاضابالمقارنة بالنساء فى المحافظات األقل  % 55.2االكثر انخفاضا 

المصأأأدر   انخفاضأأأاأو المحافظات األقل    انخفاضأأأايشأأأكل القطاع الحكومي سأأأواء في المحافظات األكثر   . 5

 الرئيسي لوسائل تنظيم األسرة. 

إعالن أو دعاية أو ملصأا عن تنظيم األسأرة خالل السأتة   أينسأاء الالئي سأمعن أو شأاهدن  ترتفع نسأب ال . 6

   انخفاضأاعن مثيلتها في المحافظات األكثر    انخفاضأاأشأهر السأابقة على إجراء البحث في المحافظات األقل  

 على الترتيب   % 42.9و % 49.2

ومات عن تنظيم األسأأأأرة وارتفاع نسأأأأبتهن في يعتبر التليفزيون / الراديو هما المصأأأأدر الرئيسأأأأي للمعل . 7

 .انخفاضاعنها في المحافظات األقل  انخفاضاالمحافظات األكثر 
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 أراء وإتجاهات المشاركات في الدراسة سابعا:

وافقن على مقولة " العيل بيجي برزقة " فتصأأأل نسأأأبتهن في المحافظات األكثر    نسأأأبة كبيرة من  النسأأأاء . 1

 . 10,9أي بفارو    %  87,4، ترتفع هذا النسبة في المحافظات األقل انخفاضا لتصل إلى    ٪76,5انخفاضا  

تقاربت نسأب النسأاء الالئي وافقن على مقولة " الخلفة الكثير ورا بعضأه بتهد السأت وتضأيع صأحتها" في  . 2

على الترتيب( وينطبا نفم    %  95,2و  %  94حافظات األكثر انخفاضأأا والمحافظات األقل انخفاضأأا )الم

النمط على المناطا الحضأأرية والريفية بكال من المحافظات األكثر واألقل انخفاضأأا. مما يدل على ارتفاع  

 الوعي بأهمية المباعدة بين األطفال للمحافظة على صحة األم.

الئي وافقن على مقولة " السأت تخلف  كل عيالها وهى صأغيرة  بصأحتها أحسأن" في ترتفع نسأب النسأاء ال . 3

على الترتيب( ، كما ٪62,9و    %  64,3المحافظات األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل انخفاضا )  

بحضأأر    %  59.1بحضأأر المحافظات األكثر انخفاضأأا ، تنخفض إلى    %  66,4تصأأل هذا النسأأبة إلى 

 .٪7.3ألقل انخفاضا، أي بفارو المحافظات ا

  4- 3ال يوافقن على مقولة "لما أربى ثالثة او أربعة مع بعض أحسأأأأن مما أربى عيل كل    من  بلغت نسأأأأبة . 4

في المحافظات األقل   %  78,5مقابل    %  82,7سأنين" حيث بلغت نسأبتهن في المحافظات األكثر انخفاضأا  

 .انخفاضا

لفة الكثير بتربط الراجل أحسأأن يتجوز ثاني" وترتفع نسأأبتهن في غالبية النسأأاء ال يوافقن على مقولة "الخ   . 5

 .على الترتيب( % 88,3و % 95,9المحافظات األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل انخفاضا )

الكثير ضمان ضد الطالو" وترتفع نسبتهن في المحافظات    من   بلغت نسبة  . 6 “العيال  يوافقن على مقولة  ال 

. على الترتيب(  %  88,8و  %  96,3األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل انخفاضا ) 
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 الفصل األول

   المسحإجراءات 
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المواليد    او زيادة  انخفاض   أسباب يتناول هذا الفصل وصف األنشطة التحضيرية وشر  تفصيلي إلجراءات تنفيذ بحث  

   . 2021لعام  

 األنشطة التحضيرية 1-1

 :على األنشطة اآلتية 2021 المواليد لعاماو زيادة التحضيرية لبحث دراسة أسباب انخفاض  المرحلة اشتملت 

دراسة    بهدف المسحزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمجلم القومي للسكان لتنفيذ  التعاون بين الجهاز المرك •

 الكامنة وراء حدوث انخفاض المواليد بشكل ملحوظ في أغلب محافظات الجمهورية.  األسباب 

ضمَّت خبراء من المجلم القومي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء    تشكيل لجنة استشارية  •

 . المسح لتقديم الدعم الفني أثناء مراحل تنفيذ 

 تصميم واختيار العينة.  •

 تصميم االستمارات  •

 تجهيز أجهزة التابلت الستيفاء االستمارات في العمل الميداني.  •

على نتائج التجربة القبلية ومن ثم تعديل    ات في شكلها النهائي بناءً تنفيذ االختبار القبلي وصياغة االستمار •

 المحمل على أجهزة التابلت.  اإلدخالبرنامج 

 تدريب فرو العمل الميداني.  •

 المسح إجراءات تنفيذ  1-2

 تصميم العينة  إجراءات 2-1 -1

 مجتمع الدراسة المستهدف   1-1- 1-2

" السيدات المتزوجات حالياً أو السابا لهن    2021المواليد    زيادة  / استهدف مسح " دراسة أسباب انخفاض 

- 2015تكون العالقة الزوجية قائمة خالل الفترة المرجعية للدراسة )   أن سنة( بشرط    49  -   15الزواج في فئة العمر )

 سنة.  18كذلك كل المتزوجات قبل سن   المسحتم احتساب معدالت المواليد خاللها، كما استهدف  والتي (،  2020

قنا،    -سوهاج    -أسيوط  - المنيا   -الفيوم    -القليوبية    -دمياط    - السويم  -تسع محافظات )بور سعيد   البحث شمل  

( لجميع  2019،  2015بين عامي ) المحتسب    الخام   والتي تم اختيارها استنادا إلى معدل التغير في معدل المواليد 

الى   المنخفض، وتم تصنيفها  المواليد  التغير  ذات معدل  المحافظات  التركيز على  تم  الجمهورية، حيث  محافظات 

 : أساسيتين مجموعتين 

  2015خالل عامي ) الخام  في معدل المواليد  انخفاضا  مجموعة )أ( تشمل أكثر خمم محافظات   -

 الفيوم(  -القليوبية  -دمياط   -السويم - (، وهي محافظات )بور سعيد 2019و

  2015خالل عامي )   الخام    في معدل المواليد   انخفاضا مجموعة )ب( تشمل أقل أربع محافظات   -

)المنيا2019و من    - سوهاج    -أسيوط  -(  قل  بها  المواليد  انخفاض  معدل  محافظات  وهي  قنا(. 

 المجموعة )أ( 

 المسح األول: إجراءات  الفصل
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في معدالت      انخفاضا  لمراكز ثم القرى والشياخات األكثر  بعد اختيار المحافظات محل الدراسة تم استهداف ا 

 تم استخدامها عند اختيار المحافظات المستهدفة.   التيالمواليد بين مراكز وشياخات المحافظة استناداً الى ذات المنهجية  

 إطار المعاينة  1-2- 1-2

الذي تم االستناد إليه عند سحب وحدات العينة المختارة في قاعدة بيانات األسر المعيشية   1يتمثل إطار المعاينة    

، والمتوفر بالجهاز المركزي للتعبئة  2017والمنشآت    واإلسكان بمرحلة حصر المباني بالتعداد العام للسكان  

 . واإلحصاء العامة 

 حجم ونوع العينة 1-3- 1-2

أسرة معيشية، تم تخصيصها على محافظات    12000احتمالية، حجمها   هي عينة طبقية عمدية غير   البحث عينة  

في االعتبار أنه تم تحديد   األخذ المستهدف تخصيصا متناسبا مع الحجم المقدر لحجم السكان بكل محافظة، مع    البحث 

  المعيشية المخصصة   األسرأسرة معيشية كحد أدنى لعدد األسر المخصص بكل محافظة، بحيث ال يقل عدد    900

 أسرة معيشية. كما تم أيضاً مراعاة تمثيل الحضر والريف بكل محافظة.   900للعينة بأي من هذا المحافظات عن  

 مراحل سحب العينة   1-4- 1-2

 تم سحب وحدات المعاينة خالل ثالث مراحل تمثلت في: 
 األولى: اختيار مناطق المعاونين المرحلة

  31603مناطا المعاونين البالغ عددهم    إطار وذلك من خالل    2017تم االعتماد على بيانات التعداد السكاني لعام  

المواليد بمعدالته    فيبها انخفاض    التيمنطقة معاون طبقاً للشياخات والقرى    150منطقة معاون، حيث تم اختيار  

. تميزت مناطا المعاونين بتباين كبير  البحث ن قبل إدارة  تم تحديدها م التي   األخيرة المختلفة، خالل الخمم سنوات  

معيشية، بما يحول دون استخدامها بصورة    أسرة   1200  -350المعيشية بها من    األسرفي الحجم، حيث تراو  عدد  

من الضروري إنشاء وحدات معاينة    ثم كان مباشرة كوحدة معاينة أولية في ظل هذا التباين الكبير في الحجم ومن  

متساوية    أجزاء ، من خالل تجزئة مناطا المعاونين المستهدفة إلى  segmentsة متساوية في الحجم تقريبا  أولي

في   المتوسط    الحجم، تقريبا  في  الجزء  كانت عدد    أسرة  300لتبلغ مساحة  إذا  المثال  فعلى سبيل    األسرمعيشية. 

 أجزاء.  3لنحصل على   300ى معيشية يتم تقسيم هذا العدد عل أسرة 900المعيشية بمنطقة معاون ما  

 

 
 

ــة  المعاينة هو قائمــة أو ســجل يشــمل جميــع وحــدات المجتمــع اإلحصائــي، ويتضمــن عــادة أســماء وعناويــن الوحــدات اإلحصائي   إطار 1

إلــى الوحـ التــي تســاعدنا فــي الوصــول  الوثائــق  الدليــل أو مجموعــة  بهــا، واإلطــار هــو  المتعلقــة  دات اإلحصائيــة ـوبعــض المعلومــات 

 .ميدانيا لجمــع البيانــات المطلوبة عنهــا



 
 

15 
 

 المرحلة الثانية: اختيار جزء واحد من منطقة المعاون
 

  1تم استحداثها بكل منطقة معاون، عن طريا اختيار رقماً عشوائياً بين    التي   األجزاءتم اختيار جزء عشوائي من     

 Second  البحث وعدد األجزاء التي تم إنشاؤها في المنطقة. ومن ثم يعتبر الجزء هو وحدة المعاينة الثانية لعينة  

Sampling Unit (SSU) . 

 

 المعيشية   األسرالمرحلة الثالثة: اختيار 

 

المعيشية بطريقة عشوائية منتظمة من الجزء   األسرمن مراحل المعاينة حيث تم سحب    األخيرة تعد هذا المرحلة   

( أسرة معيشية ويختلف حجم العنقود من محافظة الى أخرى حسب حجم  300المختار الذي يبلغ حجمه في المتوسط )

أسرة معيشية    87  إلى   70هو يتراو  بين  المخصصة لكل محافظة من المحافظات المختارة المستهدفة، و  األسر

 . بالعنقود 

 تصميم االستمارات  1-2-2

استمارتين استُخدام  لألسرة (البحث، إجراء في  تم  المؤهلةالمعيشية وآخري   استمارة  استمارة    ،)للسيدة  وتتضمن 

أسئلةاألسرة   العمر  المعيشية  المع   بشأن  األسرة  االجتماعية وغيرها من خصائص  والحالة  يشية وشملت والجنم 

االستمارة المعيشية أيضاً أسئلة عن خصائص المسكن )على سبيل المثال: عدد الغرف، مصدر المياا، ودورة المياا،  

 ( وعن ملكية األسرة لمجموعة مختلفة من السلع المعمرة. اإلضاءةومصدر 

 :الموضوعات التاليةوتضمنت استمارة السيدة المؤهلة )االستمارة الفردية( أسئلة بشأن 

 . البحث خصائص المشاركات في  •

 خصائص الزوج الحالي أو األخير.  •

 الزواج المبكر.  •

 .األنجاب وتفضيالت  األنجاب  •

 تنظيم األسرة.  •

 تقييم خدمات تنظيم األسرة.  •
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 التجربة القبلية  3 -1-2

( تجربة االستمارات في الميدان لضمان وضو  األسئلة لكل من المستجيبين  1تم إجراء التجربة القبلية للبحث بهدف ) 

 ( األخرى  الفنية  والمسائل  للمستجيبين،  األسئلة  مالءمة  ومدى  في  2والباحثين،  المستغرو  الوقت  متوسط  تحديد   )

( مراجعة االستمارة وتعديلها بناًء على التجربة  3شتغلين ) اليومي للم   اإلنتاجاستيفاء كل استمارة لتحديد معدالت  

 الميدانية. 

 أنشطة جمع البيانات 1-2-4

بمبنى الجهاز المركزي    2021مارم    4فبراير إلى    28العمل الميداني خالل الفترة من    تم اختيار المشتغلين في 

تهم الميدانية. وتولى التدريب  العلمية وخبر. وكان اختيار المرشحين على أسام مؤهالتهم اواإلحصاء للتعبئة العامة  

 كبار خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 

، حيث أُعدَّ دليل إرشادي للباحثين يشمل توجيهات عامة  للعمل الميدانيفي تدريب العاملين    المطلوبة   المواد   وتم اعداد 

لة االستمارات وكيفية استخدام أجهزة التابلت في استيفاء  عن كيفية إجراء المقابالت وكيفية استيفاء كل سؤال من أسئ

 التابلت.   أجهزة وتم تحميل هذا الدليل على  االستمارة 

 :واشتمل التدريب على الموضوعات اآلتية

 . البحث التعريف بأهداف  •

 أساليب إجراء المقابالت بطريقة توجد مناخاً من المودة مع المشاركات.  •

 االستمارة.  استيفاءكيفية  •

 يفية استخدام أجهزة التابلت في استيفاء االستمارات ك •

 تمارين تطبيقية من خالل لعب األدوار والمقابالت اإليضاحية.  •

 إجراء اختبارات قصيرة.  •

تم اختيار أفضل العناصر من المتدربين الذين حققوا أعلى النتائج أثناء عملية التدريب، وأجري العمل الميداني للبحث  

( فريا عمل إلجراء المقابالت. وكان كل فريا يتكون  18من خالل ) 2021أبريل   23مارم إلى   7في الفترة من  

التابلت.   المقابلة الشخصية لألسرة في المسكن باستخدام  بأسلوب من مشرف وأربعة باحثات، وتم جمع بيانات البحث  

على سرعة أنهاء أي مشكلة خاصة باستخدام   التابلت والعمل بأجهزة  الفني الخاص كما كان هناك فريا لتقديم الدعم 

 ات. حاله وجود عدم اتساو في البيان في بالغ الفرو إ أجهزة التابلت.  وتم تكوين فريا لمراجعة البيانات يومياً و

وقد تم اتخاذ إجراءات عديدة لضمان جودة البيانات. فكان هناك فريا مكون من تسعة أفراد إلجراء زيارات متابعة  

بمنهجية   االلتزام  للتحقُّا من  واتساقها،    البحث منتظمة  البيانات  اكتمال  للتأكد من  المستوفاة  ومراجعة االستمارات 

هذا الفريا بإعادة مقابلة بعض األسر أثناء العمل الميداني للتأكد    وتقديم الدعم المعنوي لفرو العمل الميداني. وقام
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من جودة البيانات. ومن بين إجراءات مراقبة الجودة األخرى تم إنشاء فريا لمراقبة الجودة تليفونياً حيث يتم أخذ 

 ات. من البيان  للتأكد للتواصل معها وإعادة استيفاء أهم أجزاء االستمارة  األسر من  عشوائية عينه 

 أنشطة معالجة البيانات  1-2-5

عملية التسجيل واستخراج جداول    صحةوالتحقا من    (  Validation Rules) البيانات المرحلة تنقية    هذاشملت  

 البحث  

 معدالت االستجابة   1-2-6

استجابة    1-1جدول  يوضح   عينة    األسر معدالت  وشملت  والريف  الحضر  أسرة    12066  البحث مصنفة حسب 

 .  ٪89.8يمثل معدل استجابة  أسرة بما  11123  معيشية وأجريت المقابالت بنجا  مع 

اسم  
 المحافظة 

 إجمالي  ريف حضر 

عدد  
 القطع 

 المنفذ  المستهدف 
نسبة  
 ٪ االستجابة

عدد  
 القطع 

 المنفذ  المستهدف 
نسبة  
 ٪ االستجابة

عدد  
 القطع 

 المنفذ  المستهدف 
نسبة  
 ٪ االستجابة

 األسر عدد  األسر عدد  األسر عدد 

 97.1 990 1020 12 _ 0 0 0 97.1 990 1020 12 بورسعيد 

 88.2 900 1020 12 _ 0 0 0 88.2 900 1020 12 السويس

 97.6 1494 1530 18 96.2 981 1020 12 100.6 513 510 6 دمياط 

 78.9 1235 1566 18 79.9 973 1218 14 75.3 262 348 4 القليوبية 

 89.8 1131 1260 18 86.6 485 560 8 92.3 646 700 10 الفيوم 

 84.6 1295 1530 18 84.5 1006 1190 14 85.0 289 340 4 المنيا 

 93.5 1347 1440 18 87.1 697 800 10 101.6 650 640 8 أسيوط 

 92.1 1326 1440 18 91.2 1021 1120 14 95.3 305 320 4 سوهاج 

 89.0 1121 1260 18 89.1 873 980 14 88.6 248 280 4 قنا 

 89.8 10839 12066 150 87.6 6036 6888 86 92.8 4803 5178 64 جمالي اإل

 

 المحافظات المختارة : توزيع العينة المستهدفة والمنفذة على 1-1جدول 
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 الفصل الثاني

 الخصائص الخلفية لألسر المعيشية
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 عن أفراد "   2021لعام  يستهدف هذا الفصل عرض البيانات التي وفرها بحث " دراسة أسباب انخفاض المواليد  

التعليمية    العملية والحالةاألسر المعيشية محل الدراسة وخاصة فيما يتعلا بالنوع والعمر والحالة الزواجية والحالة  

 المعيشية. باإلضافة إلى استعراض معلومات موجزا عن الظروف البيئية التي تحيط باألسرة 

 األسر المعيشية   خصائص 2-1

 تركيبة األسر المعيشية 2-1-1

ية البحث تم التركيز على المحافظات ذات معدل المواليد الخام المنخفض، وتم تصنيفها الى مجموعتين  وفقاً لمنهج  

 في عدد المواليد.  انخفاضا  3في عدد المواليد ومحافظات األقل انخفاضا   2: محافظات األكثر أساسيتين 

نجد أن غالبية األسر المعيشية يرأسها رجال،   (2- 2  )شكل  (,1-2  )شكل(  1-2  )جدول  وفقاً للنتائج التي يعرضها   

في عدد المواليد أو األقل انخفاضا في عدد المواليد أو على مستوى محل    األكثر انخفاضاسواء في المحافظات  

 
 

 الفيوم.  -القليوبية  -دمياط -السويس -بور سعيد تشمل محافظات: 2
 قنا  -سوهاج -أسيوط - المنيا  تشمل محافظات: 3

 الفصل الثاني: 

 الخصائص الخلفية لألسر المعيشية 

 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النتائج 

غالبية األسأأر المعيشأأية يرأسأأها رجال، سأأواء في المحافظات األكثر انخفاضأأا في عدد المواليد أو األقل  •

انخفاضأا في عدد المواليد أو على مسأتوى محل اإلقامة )حضأر / ريف( ومع ذلك ترتفع نسأبة األسأر التي  

( عنها في ٪17.5)حافظات األقل انخفاضأأأا والتي تتواجد جميعها في الوجه القبلي  ترأسأأأها نسأأأاء في الم

 الريف(. –وساد نفم النمط على مستوى محل اإلقامة )الحضر    (. ٪11,7المحافظات األكثر انخفاضا )

 في  ٪67.5أفراد فأقل مقابل    5من األسأر في المحافظات األكثر انخفاضأا في عدد المواليد بها  (    ٪)80.2 •

ينتج عنه أن متوسأأط حجم األسأأرة المعيشأأية أعلى في المحافظات األقل   االمحافظات األقل انخفاضأأا، مم

 فرد(. 0,4أي بفارو ) ،فرد( 4,3)فرد( عنها في المحافظات األكثر انخفاضا 4,7انخفاضا )

اليد عنها  ارتفاع نسأبة الحاصأالت على شأهادة جامعية فأعلى في المحافظات األكثر انخفاضأا في عدد المو •

في المحافظات األقل انخفاضأا وذلك لمختلف فئات األعمار، كما ترتفع نسأبة األميات في المحافظات األقل 

 انخفاضا في عدد المواليد عنها في المحافظات األقل انخفاضا وذلك لمختلف فئات األعمار.

 ة.األسر المعيشية لعينة البحث يعيشون بشكل عام في ظروف سكنية مالئمغالبية  •

 



 
 

 

19 
 

) حضر / ريف( ومع ذلك ترتفع نسبة األسر التي ترأسها نساء في المحافظات األقل انخفاضا والتي تتواجد   اإلقامة 

على مستوى    وساد نفم النمط  (. ٪11,7( عنها في المحافظات األكثر انخفاضا ) ٪17.5جميعها في الوجه القبلي ) 

 الريف(.  –محل اإلقامة )الحضر 

أفراد   5من األسر في المحافظات األكثر انخفاضا في عدد المواليد بها    ٪80.2د أن  جوكما هو موضح بالجدول فن 

مقابل   األقل    ٪ 67.5فأقل  المحافظات  في    انخفاضا، في  أعلى  المعيشية  األسرة  حجم  متوسط  أن  عنه  ينتج  مما 

 فرد(.  0,4فرد(، أي بفارو ) 4,3انخفاضا )  فرد( عنها في المحافظات األكثر 4,7انخفاضا ) المحافظات األقل 

 الخصائص 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 انخفاضا *المحافظات األكثر 

 مجموعة )ب( 
 *انخفاضا *المحافظات األقل 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 نوع رب األسرة

 85.6 84.4 87.0 82.5 81.1 85.7 88.3 89.3 87.6 ذكر 

 14.4 15.6 13.0 17.5 18.9 14.3 11.7 10.7 12.4 أنثى

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 األفراد باالسرة عدد 

1 5.0 5.1 5.0 3.7 3.5 3.6 4.6 4.2 4.3 

2 10.4 9.3 9.9 9.3 8.6 8.8 10.0 8.9 9.4 

3 12.1 11.2 11.7 12.9 12.5 12.6 12.3 12.0 12.1 

4 25.9 25.0 25.5 22.3 19.3 20.2 24.8 21.6 23.0 

5 28.2 27.8 28.1 23.5 21.8 22.3 26.8 24.2 25.3 

6 12.4 14.8 13.4 17.4 18.0 17.9 13.9 16.7 15.5 

7 4.3 5.2 4.7 6.9 9.3 8.6 5.1 7.7 6.5 

8 1.1 1.1 1.1 2.7 4.6 4.1 1.6 3.2 2.5 

9 + 0.7 0.6 0.6 1.3 2.2 1.9 0.9 1.5 1.2 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 4.5 4.6 4.4 4.7 4.8 4.5 4.3 4.4 4.3 متوسط حجم األسرة

 10839 6036 4803 5089 3597 1492 5750 2439 3311 عدد األسر المعيشية 
 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل 
 
 
 
 
 
 

: التوزيع النسبي لألسر المعيشية وفقاً لنوع رب األسرة ومتوسط حجم األسرة المعيشية ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( 1-2جدول 
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا والمحافظات األكثر واألقل 
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيد1

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنيا2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيد1

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنيا2

 
 
 
 

 

88.3 82.5

11.7 17.5

0

20

40

60

80

100

120

المحافظات األكثر 
إنخفاضا 

المحافظات األقل 
إنخفاضا 

ذكور إناث

مصر  –في عدد المواليد انخفاضا   2واألقل 1المعيشية وفقاً لنوع رب األسرة والمحافظات األكثر: التوزيع النسبي لألسر 1 -2شكل
2021 

  –في عدد المواليد انخفاضا  2واألقل 1وفقاً لمتوسط حجم األسرة والمحافظات األكثر التوزيع النسبي لألسر المعيشية: 2-2 الشكل
 2021مصر 

4.3
4.7 المحافظات األكثر إنخفاضا

المحافظات األقل إنخفاضا
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 العمري والنوعي ألفراد األسرة المعيشية التركيب  2-1-2

  ) حضر / ريف (    وفقاً لمحل اإلقامة   التوزيع النسبي ألفراد األسر المعيشية(  3-2)شكلو   ( 2-2جدول )يعرض  

   واالقل انخفاضا في عدد المواليد والمحافظات األكثر 

(  2- 2  ) جدول  ( أسرة معيشية كما هو موضح في   10839شملت عينة بحث" دراسة أسباب انخفاض المواليد " )  

من هؤالء    ٪ 57,1فرد في المحافظات األكثر انخفاضا في عدد المواليد،  24741( فرداً يمثل منها  48668تضم )

أفراد تلك األسر المعيشية(.    إجماليمن  ٪42,9األفراد يقيمون في المناطا الحضرية، كما يقيم في المناطا الريفية  

ألفراد يقيمون في  من هؤالء ا  ٪ 28,3)  المواليد،فرد في المحافظات األقل انخفاضا في عدد    23927ويمثل منها  

 يقيمون في المناطا الريفية(.   ٪ 71,7المناطا الحضرية و 

محل 
 اإلقامة 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 المحافظات  إجمالي
 ** مجموعة )ب( * مجموعة )أ(

 المحافظات األقل انخفاضا   المحافظات األكثر انخفاضا  

 النسبة
عدد أفراد األسر 

 المعيشية 
 النسبة

عدد أفراد األسر 
 المعيشية 

 النسبة
 عدد أفراد األسر

 عيشية مال

 20896 42.9 6779 28.3 14117 57.1 حضر 

 27772 57.1 17148 71.7 10624 42.9 ريف

 48668 100 23927 100 24741 100 جمالياإل
  

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل 

 

   
 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيد1 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنيا2
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ر المحافظات  األكث
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المحافظات األقل 
انخفاضا

ريف

حضر 

في عدد انخفاضا : التوزيع النسبي ألفراد األسر المعيشية وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل  2-2جدول 
 2021مصر  –المواليد 

في عدد  2واألقل انخفاضا  1لمحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر : التوزيع النسبي ألفراد األسر المعيشية وفقاً 3 -2شكل
 2021مصر  –المواليد 
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اإلقامة )حضر/ ريف(    ( 3- 2جدول)يوضح   العمر ومحل  لفئات  المعيشية وفقاً  األسر  في  لإلناث  النسبي  التوزيع 

 نفم المعلومات ولكن للذكور.  ( 4- 2جدول )في عدد المواليد، وكما يوضح  انخفاضا والمحافظات األكثر واألقل 

في عدد المواليد يقعن  خفاضا  انمن النساء المقيمات في المحافظات األكثر    ٪  36,3أن   ( 3- 2جدول) وتشير بيانات   

من    ٪ 52,1، كما نجد أن  ٪5,6عاماً فأكثر تبلغ  60عاماً، بينما نسبة اإلناث في األعمار    15في األعمار أقل من  

من النساء المقيمات    ٪ 40,5عاماً(. بينما نجد أن    49- 15نساء هذا المحافظات في سن اإلنجاب والذي يتراو  بين )

عاماً، وتبلغ نسبة النساء في األعمار    15في عدد المواليد يقعن في األعمار أقل من  ضا  انخفا في المحافظات األقل  

 من نساء هذا المحافظات في سن اإلنجاب.   ٪48,8كما نجد أن   ،٪5,3عاماً فأكثر  60

ضا  انخفاالمحافظات األكثر    سنة في   15فكانت نسبة من هن أقل من    اإلقامة وبالنظر إلى توزيع النساء وفقاً لمحل  

  الحضر،في    ٪ 34.3في الريف مقابل    ٪ 38,9في عدد المواليد أعلى في الريف عن الحضر حيث بلغت نسبتهن  

 ( اإلنجاب  النساء في سن  نسبة  الريف )  49-15بينما  الحضر عن  أعلى في  .  التوالي(على    ٪ 51و ٪52,9عاماً( 

 المواليد. في عدد انخفاضا وينطبا نفم النمط على المحافظات األقل 

انخفاضا  عاماً أعلى في المحافظات األقل    15أن نسبة الذكور الذين يقعون في األعمار أقل من    (4- 2جدول )   ويظهر  

(، ويتحقا نفم النمط على مستوي محل اإلقامة )حضر/  ٪36,8انخفاضا )( عنها في المحافظات األكثر  41.8٪)

 الريف عنها في الحضر.  سنه أعلى في 15ريف(. كما كانت نسبة من هم أقل من  
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 فئات العمر 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 انخفاضا *المحافظات األكثر 

 مجموعة )ب( 
 *انخفاضا *المحافظات األقل 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

>5 9.2 11.8 10.3 11.5 14.4 13.5 9.9 13.4 11.9 

5-9 13.0 14.8 13.8 13.6 16.1 15.4 13.2 15.6 14.6 

10-14 12.1 12.3 12.2 11.8 11.5 11.6 12.0 11.8 11.9 

15-19 9.0 8.7 8.9 8.8 8.2 8.4 8.9 8.4 8.6 

20-24 7.6 6.7 7.2 7.6 7.2 7.3 7.6 7.0 7.3 

25-29 6.0 7.5 6.6 7.0 7.7 7.5 6.3 7.6 7.0 

30-34 8.4 8.6 8.5 8.3 8.3 8.3 8.4 8.5 8.4 

35-39 8.1 8.1 8.1 8.3 7.3 7.6 8.1 7.6 7.8 

40-44 7.9 6.0 7.1 5.6 5.1 5.3 7.1 5.5 6.2 

45-49 5.9 5.4 5.7 5.4 4.1 4.4 5.7 4.6 5.1 

50-54 3.3 2.9 3.1 3.4 2.5 2.7 3.3 2.6 2.9 

55-59 3.3 2.4 2.9 3.3 2.4 2.7 3.3 2.4 2.8 

 5.5 5.1 6.0 5.3 5.2 5.6 5.6 4.9 6.2 عاماً فأكثر 60

 جمالياإل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسية

 24008 13647 10361 11831 8460 3371 12177 5187 6990 عدد اإلناث

 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقاً لفئات العمر ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر واألقل  :التوزيع النسبي لإلناث في األسر المعيشية3-2 جدول
 2021مصر  –انخفاضا في عدد المواليد 
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فئات العمر  
  

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 انخفاضا *المحافظات األكثر 

 مجموعة )ب( 
 *انخفاضا *المحافظات األقل 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

>5 9.1 11.8 10.3 11.2 14.7 13.7 9.7 13.6 11.9 

5-9 13.1 14.8 13.8 15.1 15.9 15.7 13.7 15.5 14.7 

10-14 12.8 12.6 12.7 11.7 12.7 12.4 12.5 12.6 12.6 

15-19 9.9 9.2 9.6 10.5 10.3 10.4 10.1 9.9 10.0 

20-24 7.6 7.3 7.5 7.5 8.4 8.1 7.6 8.0 7.8 

25-29 5.2 5.2 5.2 5.7 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 

30-34 6.1 7.1 6.5 6.6 6.0 6.1 6.3 6.4 6.3 

35-39 7.0 7.6 7.3 6.2 6.1 6.1 6.8 6.7 6.7 

40-44 6.7 6.5 6.6 5.9 5.0 5.2 6.4 5.6 5.9 

45-49 6.0 5.4 5.8 4.7 3.8 4.0 5.6 4.4 4.9 

50-54 5.2 4.5 4.9 4.5 3.4 3.8 5.0 3.9 4.4 

55-59 4.0 3.2 3.6 4.3 3.2 3.5 4.1 3.2 3.6 

 5.8 5.0 6.9 5.4 5.2 6.1 6.1 4.7 7.2 عاماً فأكثر 60

 جمالياإل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 24660 14125 10535 12096 8688 3408 12564 5437 7127 عدد الذكور 
 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل 
 

 
 

 المستوى التعليمي ألفراد األسرة المعيشية 2-1-3

من أهم الخصائص وذلك الرتباطه بالعديد من الظواهر وخاصة سلوك اإلنجاب واستخدام   4يُعد المستوي التعليمي 

المستوى التعليمي ألفراد األسرة اإلناث وفقاً للفئات العمرية فتشير البيانات الواردة   األسرة. وبدراسةوسائل تنظيم  

في عدد انخفاضا  افظات األكثر  ( إلى ارتفاع نسبة الحاصالت على شهادة جامعية فأعلى في المح 5- 2في جدول ) 

 وذلك لمختلف فئات األعمار، فعلى سبيل المثال ترتفع نسبتهن  انخفاضا  المواليد عنها في المحافظات األقل 

 
 

ويبدأ التعليم األساسي في مصر عن  سنوات أو أكثر.    10تم السؤال عن أعلى مرحلة تعليمية أتمها كل أفراد األسرة المعيشية في عمر   4

سنوات، والتعليم اإلعدادي لمدة ثالث سنوات، ويأتي التعليم الثانوي لمدة ثالث سنوات   6سنوات ويتضمن التعليم االبتدائي لمدة    6عمر  

 وتعد أخر مرحلة من مراحل التعليم اإللزامي في مصر. 

 

ً  :التوزيع النسبي للذكور في األسر المعيشية 4-2 جدول لفئات العمر ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر واألقل  وفقا
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا 
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العمرية ) الفئة  المحافظات األكثر    29- 25في  انخفاضا  في المحافظات األقل    ( عنها ٪ 23,9انخفاضا ) عاماً( في 

في عدد المواليد  انخفاضا  نقطة مئوية. كما ترتفع نسبة األميات في المحافظات األقل    ٪10.1( أي بفارو  13,8٪)

األقل   المحافظات  في  ) انخفاضا  عنها  العمرية  الفئات  في  األميات  فنسبة  األعمار،  فئات  لمختلف  (  49- 45وذلك 

   انخفاضا،تقريباً ضعف نسبة األميات في المحافظات األكثر انخفاضا  للمحافظات األقل 

ئات العمرية بين الذكور في كال من المحافظات  الف  إجمالي( تقارب نسبة األمية على مستوى  6-2ويتضح من الجدول ) 

(. كما ترتفع نسبة الذكور الحاصلين على شهادة جامعية  ٪11,9انخفاضا ) ( والمحافظات األقل  ٪12انخفاضا )األكثر  

(،  54- 50(، ) 49- 45)    وذلك لمختلف فئات األعمار باستثناء الفئات العمريةانخفاضا  فأعلي في المحافظات األكثر  

(55-59 .) 

 
 

فئات  
 العمر

 سنوات فأكثر(  10الحالة التعليمية )

 أمية 
تقرأ 
 وتكتب

حاصلة  
على  

شهادة  
محو 
 األميه 

حاصلة  
على  

الشهادة  
 االبتدائية 

حاصلة على 
الشهادة  
 اإلعدادية 

حاصلة على 
شهادة ثانوي  
عامه/أزهري/

 فني

حاصلة على 
شهادة فوق 
المتوسط 
وأقل من 
 الجامعي

شهادة  
جامعية 
 فأعلى 

 جمالياإل

 انخفاضا * مجموعه )أ( المحافظات األكثر 

10-14 0.9 51.0 0.1 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

15-19 1.9 1.1 0.0 18.6 57.5 20.7 0.1 0.0 100 

20-24 3.6 1.9 0.0 10.9 8.6 57.3 3.5 14.0 100 

25-29 7.7 3.1 0.0 10.4 13.8 37.5 3.6 23.9 100 

30-34 10.1 3.2 0.1 6.5 6.7 43.3 3.3 26.8 100 

35-39 13.5 3.6 0.2 6.2 3.9 44.6 6.2 21.9 100 

40-44 17.9 5.0 0.3 11.2 4.2 39.4 5.1 16.9 100 

45-49 24.2 5.8 0.3 9.4 5.4 35.9 3.9 15.1 100 

50-54 36.0 7.3 0.0 7.6 6.3 33.2 2.9 6.8 100 

55-59 48.6 7.7 1.1 3.4 1.7 23.0 3.1 11.4 100 

عاماً  60
 فأكثر 

62.1 8.0 0.1 5.7 2.0 12.4 3.1 6.7 100 

 100 12.7 2.9 30.3 11.2 15.8 0.2 11.6 15.4 جمالياإل

 9244 1170 270 2798 1033 1463 15 1071 1424 العدد 

انخفاضا وفقاً لفئات العمر والحالة التعليمية والمحافظات األكثر واألقل  : التوزيع النسبي لإلناث في األسر المعيشية  5-2جدول 
 2021مصر  –في عدد المواليد 
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وفقاً لفئات العمر والحالة التعليمية والمحافظات األكثر واألقل  : التوزيع النسبي لإلناث في األسر المعيشية   5-2تابع جدول 
2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا   

 

 
 

فئات  
 العمر

  سنوات فأكثر(  10الحالة التعليمية )

 أمية 
تقرأ 
 وتكتب

حاصلة  
على  

شهادة  
محو 
 األميه 

حاصلة  
على  

الشهادة  
 االبتدائية 

حاصلة على 
الشهادة  
 اإلعدادية 

حاصلة على 
شهادة ثانوي  
عامه/أزهري/

 فني

حاصلة على 
شهادة فوق 
المتوسط 
وأقل من 
 الجامعي

شهادة  
جامعية 
 فأعلى 

 اإلجمالي

 *مجموعه )ب( المحافظات األقل انخفاضا  *

10-14 1.8 57.9 0.0 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

15-19 3.9 3.2 0.0 25.9 52.9 13.3 0.7 0.0 100 

20-24 7.7 3.8 0.0 11.7 18.8 44.4 4.9 8.6 100 

25-29 13.3 4.4 0.3 10.2 15.3 38.1 4.5 13.8 100 

30-34 25.0 5.0 0.1 8.2 9.7 33.0 6.0 13.0 100 

35-39 35.0 5.6 0.3 6.3 6.9 28.1 4.9 12.9 100 

40-44 41.1 6.1 0.6 7.5 6.3 23.9 3.7 10.8 100 

45-49 47.0 7.8 0.2 9.5 7.8 15.8 4.0 8.0 100 

50-54 64.9 7.4 0.3 5.2 2.2 11.7 2.5 5.8 100 

55-59 67.9 8.6 0.6 4.4 2.2 7.9 3.5 4.8 100 

عاماً  60
 فأكثر 

82.3 3.8 0.0 3.5 1.1 4.8 1.0 3.5 100 

 100 7.2 3.1 20.9 12.8 15.3 0.2 13.7 26.8 جمالياإل

 8410 606 261 1755 1080 1289 15 1153 2251 العدد 

 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا محافظات مجموعة )ب( األقل **
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 فئات العمر 

  سنوات فأكثر(  10الحالة التعليمية )

 أمي 
يقرأ 
 ويكتب

حاصل  
على  

شهادة  
محو 
 األميه 

حاصل  
على  

الشهادة  
 االبتدائية 

حاصل  
على  

الشهادة  
 اإلعدادية 

حاصل على  
شهادة ثانوي  
عامه/أزهري/

 فني

حاصل على  
شهادة فوق 

المتوسط وأقل 
 من الجامعي

شهادة  
جامعية 
 فأعلى 

 جمالياإل

 مجموعه )أ( المحافظات األكثر انخفاضا  *

10-14 1.1 53.6 0.2 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

15-19 2.9 2.1 0.0 15.7 57.9 21.2 0.2 0.0 100 

20-24 4.8 3.6 0.0 7.8 9.0 61.9 3.7 9.2 100 

25-29 6.4 4.1 0.5 10.8 6.1 44.5 4.0 23.7 100 

30-34 11.6 4.4 0.4 7.7 6.6 45.3 4.0 20.2 100 

35-39 12.8 6.1 1.9 8.2 6.8 43.0 3.3 18.0 100 

40-44 13.0 7.2 1.8 9.5 5.7 39.3 5.7 17.8 100 

45-49 17.2 9.5 1.1 12.1 5.7 34.8 6.5 13.1 100 

50-54 23.3 7.9 1.5 7.8 6.0 36.8 4.7 12.1 100 

55-59 25.8 9.2 1.3 8.7 5.0 32.5 4.6 12.9 100 

عاماً  60
 فأكثر 

38.6 11.8 0.6 7.9 2.7 20.3 4.7 13.3 100 

 100 11.0 3.2 31.5 11.6 15.8 0.7 14.1 12.0 جمالياإل

 9542 1052 307 3007 1108 1510 69 1345 1144 العدد 

 * انخفاضا *مجموعه )ب( المحافظات األقل 

10-14 1.9 56.0 0.2 41.8 0.1 0.0 0.0 0.0 100 

15-19 2.2 2.2 0.1 22.9 56.4 15.7 0.6 0.0 100 

20-24 4.6 3.8 0.0 7.6 9.5 61.5 5.8 7.2 100 

25-29 8.7 4.2 0.4 10.9 5.2 43.2 8.4 19.0 100 

30-34 8.3 5.4 0.7 9.3 4.0 51.0 7.9 13.3 100 

35-39 14.8 6.5 0.8 8.3 4.1 45.2 7.1 13.3 100 

40-44 13.4 8.0 0.9 7.6 2.8 42.4 7.9 17.0 100 

45-49 15.6 6.2 2.5 11.3 5.3 34.9 7.2 17.0 100 

50-54 19.4 11.5 1.5 7.3 5.5 30.6 10.6 13.7 100 

55-59 29.9 14.0 2.4 6.2 4.0 22.8 7.8 12.8 100 

عاماً  60
 فأكثر 

46.7 14.0 0.8 7.9 2.7 13.1 3.7 11.1 100 

 30.0 11.7 16.5 0.7 15.3 11.9 جمالياإل
 

4.9 9.1 100 

 8540 775 422 2561 1001 1406 58 1305 1012 العدد 
 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا *محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا  **محافظات مجموعة )ب( األقل  

في انخفاضا وفقاً لفئات العمر والحالة التعليمية والمحافظات األكثر واألقل  : التوزيع النسبي للذكور في األسر المعيشية  6-2 جدول
 2021مصر  –عدد المواليد 
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 والحيازة  ية نا السكالظروف  2-2

العينة وذلك في نطاو " بحث دراسة  تم جمع بيانات حول الظروف البيئية والوضع االجتماعي واالقتصادي ألسر  

( على تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها  9-2)   – (  7- 2وتشتمل الجداول )  2021-أسباب انخفاض المواليد، مصر

 في هذا الشأن، وتجدر اإلشارة إلى أن ممتلكات األسرة المعيشية تعكم وضعها االجتماعي واالقتصادي. 

العينة )عين التركيز على   5ة عمدية( ونظراً ألسلوب اختيار  لها خاصية محددة )حيث تم  التي  وتركزها في األسر 

لمواليد الخام المنخفض( وبالتالي يمكن أن يالحظ انتشار ظاهرة معينة بين أسر هذا العينة  االمحافظات ذات معدل  

 وتأثر المؤشرات بها.  

 التزاحم 2-2-1

ً   (7- 2)جدول  يوضح األسرة    الستخدام لعدد الغرف وعدد غرف النوم المتاحة  التوزيع النسبي لألسر المعيشية وفقا

والمحافظات األكثر واألقل   اإلقامة )حضر/ريف(  بيانات  انخفاضا  المعيشية ومحل  المواليد ، ومن واقع  في عدد 

(  تقيم في ثالث غرف ،  ترتفع  ٪58,3)انخفاضا  الجدول وجد أنه أكثر من نصف األسر في المحافظات األكثر  

(  في المناطا الريفية ،  وما يقرب  ٪49,4( في المناطا  الحضرية بينما تبلغ ) ٪64,8ة  لتصل إلى )  هذا النسب

( في  المناطا الحضرية  ٪ 25,9( تقيم في أربعة غرف ،  وتنخفض هذا النسبة لتصل إلى ) ٪31,2من ثلث األسر ) 

فتبلغ نسبة األسر التي تقيم    انخفاضا  ( في المناطا الريفية ، وفيما يتعلا بالمحافظات األقل    ٪ 38,5بينما تصل إلى )

بينما تبلغ في المناطا  ٪47,4( ترتفع هذا النسبة في المناطا الحضرية لتصل إلى ) ٪ 45,4في ثالث غرف )   )

من ربع األسر في الريف تقيم    ( ، ومن ناحية أخرى وجد أن أكثر من ثلث األسر في الحضر وأكثر٪44,5الريفية )

 في أربعة غرف . 

   انخفاضا  وفيما يتعلا بغرف النوم فأن أغلب األسر يقيمون في مساكن بها غرفتان للنوم، سواء في المحافظات األكثر  

انخفاضا  عنها في المحافظات األقل  انخفاضا  وترتفع نسبتهم في المحافظات األكثر     انخفاضا  أو المحافظات األقل  

لديها غرفه نوم واحدة انخفاضا  نقطة مئوية. كما نجد أن نحو ربع األسر في المحافظات األقل    ٪ 19,8رو قدرا بفا

نقطة مئوية. وترتفع   ٪16,4بفارو قدرا    أي (  ٪ 9انخفاضا ) ( بينما تبلغ تلك النسبة في المحافظات األكثر  25,4٪)

انخفاضا  عنها في المحافظات األكثر  انخفاضا  ظات األقل  أيضا نسبة األسر التي لديها ثالث غرف نوم فأكثر في المحاف

غرفة(  2انخفاضا )نقطة مئوية. كما وجد أن متوسط عدد غرف النوم أعلى في المحافظات األكثر    ٪ 3.3بمقدار  

 غرفة(. 1,9انخفاضا ) عنها في المحافظات األقل 

 
 

 منهجية العينة تم ذكرها بالتفصيل في الفصل األول  5
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 المؤشر

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(     جمالياإل
 المحافظات ألكثر انخفاضا  *

 )ب( مجموعة 
 المحافظات األقل انخفاضا  **

    جمالياإل ريف حضر     جمالياإل ريف حضر     جمالياإل ريف حضر 

 عدد غرف المسكن

1 1.2 .5 .9 1.3 3.9 3.2 1.2 2.6 2.0 

2 3.4 4.5 3.9 5.1 15.3 12.3 4.0 10.9 7.8 

3 64.8 49.4 58.3 47.4 44.5 45.4 59.4 46.5 52.2 

4 25.9 38.5 31.2 38.0 28.1 31.0 29.6 32.3 31.1 

 6.9 7.7 5.8 8.2 8.2 8.2 5.7 7.1 4.7 فأكثر  5

 100 100 100 100 100 100 100 100 100    جمالياإل

متوسط عدد 
الغرف لكل أسرة 

 معيشية 
3.3 4.5 3.4 3.5 3.2 3.3 3.4 3.3 3.4 

 عدد غرف النوم 

1 7.5 11.0 9.0 15.5 29.6 25.4 10.0 22.1 16.7 

2 83.9 78.7 81.7 70.4 58.4 61.9 79.7 66.6 72.4 

 10.9 11.3 10.3 12.6 12.0 14.1 9.3 10.3 8.6 فأكثر  3

 100 100 100 100 100 100 100 100 100    جمالياإل

متوسط عدد غرف 
النوم لكل أسرة 

 معيشية 
2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 

عدد األسر 
 المعيشية 

3311 2439 5750 1492 3597 5089 4803 6036 10839 

 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا محافظات مجموعة )أ( األكثر *     

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقاً لعدد الغرف وعدد غرف النوم ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر  : التوزيع النسبي لألسر المعيشية 7-2جدول
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا  واألقل 
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 خصائص المسكن2-2-2

التوزيع النسبي لخصائص المسكن لألسر المعيشية في العينة، وتشير البيانات أن غالبية  (  8-2الجدول )   يوضح  

األسر المعيشية لعينة البحث يعيشون بشكل عام في ظروف سكنية مالئمة، ولكن توجد تفاوتات جغرافية، فتعيش  

في  انخفاضا  ت األكثر  من أسر العينة في شقة ولكن كانت نسبة األسر التي تعيش في شقة في المحافظا  ٪ 81نحو  

 على الترتيب(.    ٪68ونحو   ٪ 93عدد المواليد أعلى بكثير عن المحافظات األقل انخفاضا )نحو  

فإن أغلبها من األسمنت المسلح،    )4- 2الشكل  (فيما يتعلا بالمادة األساسية المستخدمة في سقف المنزل كما يوضح

كما تنتشر    (، ٪86عنها في المحافظات األقل انخفاضا )   ( ٪94,4وترتفع نسبتها في المحافظات األكثر انخفاضا ) 

حيث تمثل  انخفاضا  أسقف المساكن المصنوعة من الوا  الخشب أو الزعف/ القش/ الطين في المحافظات األقل  

 ( في المحافظات األكثر انخفاضا  .  ٪5( مقابل حوالي )٪ 13حوالي )

الحصول على صرف صحي مالئم من أهم أهداف التنمية المستدامة،  يعتبر الحصول على مياا شرب مأمونة وكذلك  

ويعرف الصرف الصحي المالئم ذلك الذي يستخدم من قبل أفراد أسرة معيشية واحدة، أي ال تكون مشتركة مع أسرة  

العالمية، صندوو األمم   المياا )منظمة الصحة  المخلفات األدمية من خالل دورة  يتم صرف  معيشية أخري، وأن 

 (. 2014متحدة للطفولة البرنامج المشترك لمراقبة مياا الشرب والصرف الصحي  ال

أن غالبية األسر المعيشية يحصلون على مياا الشرب من مصدر مأمون،    البحث وفي هذا الشأن أوضحت نتائج   

والتي تتركز معظمها في الشبكة العامة. كما تشير البيانات فإن غالبية األسر لديها دورات مياا يتم صرفها عن طريا  

بل األسرة فقط،  ( من األسر التي لديها دورة مياا يتم استخدمها من ق٪96شبكة الصرف الصحي أو الخزان، ونحو ) 

األكثر   المحافظات  في  فقط  األسرة  قبل  من  استخدمها  يتم  مياا  دورة  لديها  التي  األسر  نسبة  ترتفع  انخفاضا  كما 

 (. ٪ 91,7انخفاضا )( عنها في المحافظات األقل 99,4٪)

الكهرباء    وأوضحت البيانات أيضاً أن غالبية األسر تعيش في مساكن متصلة بكهرباء خاصة المولدة عن طريا شبكة 

 العامة، ويتوفر بها غاز في صورة أنبوبة بوتاجاز أو غاز طبيعي. 
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 خصائص المسكن 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  جمالياإل
 انخفاضا *المحافظات األكثر 

 مجموعة )ب( 
 *انخفاضا *المحافظات األقل 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 نوع المسكن

 81.1 71.1 93.8 67.9 60.1 86.7 92.9 87.3 97.0 شقة

 13.5 20.6 4.6 22.1 27.1 10.2 5.9 11.2 2.1 بيت بأكمله/ بيت ريفي

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. فيال 

 1.7 2.7 5. 3.3 4.2 9. 3. 4. 2. غرفة أو أكثر في شقة 

غرفة أو أكثر مستقلة في  
 المبنى

.5 .9 .7 2.1 8.3 6.5 1.0 5.4 3.4 

 1. 1. 1. 1. 2. 0.0 1. 1. 2. أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 أغلبيه المادة األساسية المستخدمة في سقف المسكن 

أسمنت مسلح )بها أعمدة 
 خرسانة( 

96.7 92.4 94.9 90.1 84.3 86.0 94.6 87.6 90.7 

 4. 6. 3. 7. 8. 4. 2. 2. 2. ألواح أسبستوس 

 8.2 10.7 4.9 11.9 13.0 9.2 4.8 7.3 3.0 ألواح خشبية / فروع شجر

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. ألواح صفيح

قش /تبن / زعف / طين/  
 كرتون 

0.0 .0 .0 .1 1.8 1.3 .0 1.1 .6 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 مصدر مياه الشرب

 93.9 90.5 98.1 96.0 94.5 99.7 91.9 84.5 97.4 شبكة عامة 

 1.6 2.5 6. 6. 8. 0.0 2.6 4.9 9. حنفية عمومية 

 1.0 1.8 1. 1.1 1.5 1. 1.0 2.2 1. طلمبة مياه

 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. مياه معدنية

 3.3 5.1 1.0 2.1 2.9 0.0 4.4 8.3 1.5 بائع مياه / عربية مياه

 1. 1. 0.0 2. 2. 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 مصدر اإلضاءة الرئيسية
 99.8 99.9 99.6 99.9 99.9 100.0 99.6 99.9 99.5 شبكة الكهرباء العامة 

 1. 0. 1. 0. 0. 0.0 1. 1. 2. طاقة شمسية 

 0. 0.0 0. 0.0 0.0 0.0 0. 0.0 0. كيروسين/لمبة/زيت/غاز 

 1. 0. 2. 0.0 0.0 0.0 2. 0. 4. مولد كهربائي 

 0. 0. 0.0 0. 1. 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

ً  : التوزيع النسبي لألسر المعيشية 8-2جدول للخصائص المسكن ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل  وفقا
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا 
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وفقاً للخصائص المسكن ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر  : التوزيع النسبي لألسر المعيشية 8-2تابع جدول 
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا  واألقل 

 

 خصائص المسكن 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 مجموعة )أ(  اإلجمالي

 المحافظات األكثر انخفاضا *
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا **

 اإلجمالي ريف حضر  اإلجمالي ريف حضر  اإلجمالي ريف حضر 

 نوع دورة المياه 

مرحاض متصل بشبكة 
 الصرف الصحي

93.1 55.0 76.9 80.3 6.5 28.1 89.1 26.1 54.0 

مرحاض متصل بخزان  
 ارضي )ترانش(

5.5 36.7 18.8 19.4 92.6 71.1 9.8 70.0 43.4 

 4. 6. 1. 7. 9. 3. 1. 2. 0. جردل/حفرة في األرض 

 2. 4. 0.0 0.0 0.0 0.0 4. 1.0 0.0 مكان مفتوح

 2.0 2.9 9. 0.0 0.0 0.0 3.8 7.1 1.3 آخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 اشتراك دورة المياه مع أسر أخرى 

 95.8 93.3 99.0 91.7 89.2 97.8 99.4 99.3 99.5 استخدام األسرة فقط 

 4.2 6.7 1.0 8.3 10.8 2.2 6. 7. 5. مشترك استخدام

 100 100 100 100 100 100 100 100 100    جمالياإل

 نوع الوقود 

 99.8 99.8 99.9 99.7 99.7 99.9 99.9 99.9 99.9 بوتاجاز/غاز طبيعي أنبوبة

 1. 1. 1. 2. 2. 0.0 1. 0. 1. كهرباء 

فحم حطب )مخلفات  خشب/ 
 زراعية(

0.0 .0 .0 .1 .1 .1 .0 .0 .0 

 0. 0. 0.0 0. 1. 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 10839 6036 4803 5089 3597 1492 5750 2439 3311 األسر المعيشية  عدد 
 

*
 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا محافظات مجموعة )أ( األكثر 

**
 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا محافظات مجموعة )ب( األقل 
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 ممتلكات األسرة المعيشية   2-2-3

( التوزيع النسبي لألسر المعيشية وفقاً لحيازتها لسلع معمرة مختارة ومحل اإلقامة )حضر/  9- 2يوضح الجدول )

عدد   في  انخفاضا  واألقل  األكثر  والمحافظات  حيث ريف(  )  المواليد،  جهاز  من  كال  أن  راديو(    / تليفزيون تبين 

و تسع أسر معيشية من عشرة في المحافظات  فقد وجد أن نح  األسر،من قبل أغلب    ثالجه( مملوكةو)بوتاجاز( و)

راديو( و)بوتاجاز(    / تليفزيون لديها جهاز ) انخفاضا  أسر من كل عشرة في المحافظات األقل    7ونحو    األكثر انخفاضا 

 ثالجه(. و)

توب تمتلك جهاز كومبيوتر/ الب    األسر التينسبة    أندلت األرقام    توب فقد الب    / الكومبيوترأما بالنسبة ألجهزة  

 نقطة مئوية.   ٪14,3بمقدار  انخفاضا  عنها في المحافظات األقل انخفاضا  في المحافظات األكثر   أعلى

فترتفع نسبة األسر التي تمتلك )توكتوك/موتوسكل( في المحافظات األكثر    المواصالت،وفيما يتعلا بملكية وسائل  

(. ويتضح أن نسبة األسر التي تمتلك سيارة خاصة  ٪8,6انخفاضا )( عنها في المحافظات األقل  ٪11,7انخفاضا )

انخفاضا  تقريبا ضعف نسبة أسر المحافظات األقل    (،٪ 12,7انخفاضا ) تاكسي/ميكروباص( في المحافظات األكثر    /

( ضعف  ٪3انخفاضا ) (. على النقيض نسبة األسر التي تمتلك عربية كارو/ حنطور في المحافظات األقل  6,2٪)

انخفاضا  األكثر  المحافظات  في  األسر  األقل  ٪1,5)   نسبة  المحافظات  في  المعيشية  األسر  أن  البيانات  وتشير   ،)

على الترتيب( مقارنة باألسر المعيشة    ٪ 10  - ٪8,6)أكثر امتالكا )للمواشي/ الدواجن( وكذلك األراضي  انخفاضا  

 (.  ٪ 7.3 - ٪4,2)  في المحافظات األكثر انخفاضا

94.9

86.0

4.8

11.9

0.3
2.1

75

80

85

90

95

100

105

المحافظات األكثر 
إنخفاضا

المحافظات األقل 
إنخفاضا

(بها أعمدة خرسانة) أسمنت مسلح  فروع شجر/ الواح خشبية  اخرى

وفقاً أغلبيه المادة األساسية المستخدمة في سقف المسكن والمحافظات األكثر واألقل  : التوزيع النسبي لألسر المعيشية 4 -2 شكل
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا 
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ً  : نسبة األسر المعيشية 9 -2جدول  لحيازتها لسلع معمرة مختارة ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل  وفقا
 2021مصر  –في عدد المواليد انخفاضا 

 خصائص المسكن 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  جمالياإل
 انخفاضا * المحافظات ألكثر 

 مجموعة )ب( 
 *انخفاضا *المحافظات األقل 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 األجهزة المنزلية

 98.1 97.2 99.1 96.7 95.9 98.5 99.3 99.2 99.4 تليفزيون / راديو 

غاز/  (بوتاجاز
 )كهرباء

99.7 99.0 99.4 99.5 98.2 98.6 99.7 98.5 99.0 

 97.8 96.7 99.1 96.1 95.1 98.8 99.3 99.2 99.3 ثالجة

كمبيوتر/ الب توب /  
 موبايل
 ذكى 

85.1 71.8 79.5 79.8 59.1 65.2 83.5 64.2 72.8 

 98.2 97.8 98.8 98.2 97.8 99.1 98.3 97.8 98.6 مروحة

 18.4 9.5 29.4 19.8 14.2 33.4 17.0 2.6 27.7 تكييف

 62.6 74.1 48.2 76.4 83.6 59.2 50.4 60.1 43.2 غسالة عادية 

 43.0 29.0 60.6 27.5 17.7 51.1 56.7 45.7 64.8 اتوماتيكغسالة 

 وسائل المواصالت

 10.3 12.7 7.2 8.6 9.0 7.7 11.7 18.2 6.9 توك توك/موتوسيكل

سيارة خاصة / 
 تاكسي / ميكروباص

18.4 4.9 12.7 9.6 4.8 6.2 15.7 4.8 9.6 

 2.2 3.2 1.0 3.0 3.9 0.9 1.5 2.1 1.0 عربة حنطور/ كارو 

 ممتلكات أخرى 

 6.3 9.2 2.6 8.6 11.1 2.6 4.2 6.4 2.6 مواشي/ دواجن

منشآت تجارية/ 
 صناعية 

4.1 5.8 4.9 3.8 4.0 3.9 4.0 4.7 4.4 

أرض / أسهم  
وسندات/ حساب في 

 البنك/ عقارات 
7.1 7.5 7.3 5.3 11.9 10.0 6.5 10.2 8.5 

 10839 6036 4803 5089 3597 1492 5750 2439 3311 عدد األسر المعيشية 

    

     *
 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -تشمل: بور سعيدانخفاضا محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -تشمل: المنياانخفاضا **محافظات مجموعة )ب( األقل     
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 الفصل الثالث

النساء المشاركات في الدراسةخصائص    
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الفصل الثالث: خصائص النساء 

 المشاركات في الدراسة 

 

 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النتائج

( تحت سن الثالثين وقت إجراء المقابلة في المحافظات األكثر  ٪24.5نحو ربع النساء المشاركات في الدراسة ) •

من النساء    ٪ 61.1( في المحافظات األقل انخفاضاً، وكان      ٪  30.5انخفاضا، مقابل نحو ثلث نساء العينة )

من نساء في المحافظات    ٪   57.6سنة( بمحافظات العينة األكثر انخفاضا مقابل    44-30في الفئة العمرية ) 

 خفاضاً، ويسود نفم نمط التركيب العمري في كال من حضر وريف المجموعتين.  األقل ان

  ٪ 95.8من النساء المشاركات في الدراسة من المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر انخفاضاً مقابل    ٪  95.2 •

الريف ثبات    بالمحافظات األقل انخفاضا، وينطبا نفم النمط السابا في الحضر لكال المجموعتين، بينما نجد في

 للمجموعتين.  ٪95.9نسبتهن بنحو  

شهور على إجراء    9شهور / أكثر من    9ترتفع نسبة المطلقات واألرامل والمنفصالت عن أزوجهن )أقل من   •

البحث( أو تم عقد قرانهن وسبا لهن الزواج بالمحافظات األكثر انخفاضا عن نسبتهن بالمحافظات األقل انخفاضا  

بالنسبة للحضر مما قد يكون مؤشر كأحد أسباب انخفاض  1.1تزيد إلى  نقطة مئوية ل0.7بنسبة   نقطة مئوية 

 المواليد. 

النساء في المحافظات األكثر انخفاضا ذات مستويات تعليمية عالية مقارنة بالنساء في المحافظات األقل انخفاضا،   •

ئي لم يحصلن على شهادة بالمحافظات حيث تبلغ نسبة نساء العينة الالئي لم يسبا لهن االلتحاو بالتعليم أو الال

بالمحافظات األكثر انخفاضا ، وقد بلغت نسبة    ٪   12.5من إجمالي نساء العينة، مقابل    ٪  33.4األقل انخفاضا  

  ٪ 30.4لتنخفض هذا النسبة إلى   ٪  41.2السيدات الحاصالت على مؤهل ثانوي بالمحافظات األكثر انخفاضا 

  ٪ 9,7و  ٪  18,5د نفم النمط بالنسبة للحاصالت على مؤهل جامعي فأعلى ) بالمحافظات األقل انخفاضا ، ويسو

 على الترتيب(. 

كان السبب الرئيسي لعدم مشاركة النساء في العمل أو تركهن العمل هو "الرغبة في التفرغ لألسرة"، فأكثر من   •

في المحافظات األقل    ٪ 49.4( في المحافظات األكثر انخفاضا ذكرن هذا السبب، مقابل  ٪53.3نصف النساء ) 

انخفاضا. ترتفع هذا النسبة في الحضر عن الريف في كال المحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد.  

وذلك في المحافظات   ٪   23,8ويأتي في المرتبة الثانية "رغبة األسرة" حيث بلغت نسبة من ذكرن هذا السبب  

في المحافظات األقل انخفاضا، وهذا يشير الى انخفاض في    ٪   28,7األكثر انخفاضا ترتفع هذا النسبة لتصل  

درجة تمكين المرأة داخل أسرتها وعدم تمكنها من العمل بسبب رغبة أسرتها في ذلك، ويبدو األمر أكثر وضوحا  

بالريف عن الحضر وذلك في كال المجموعتين. أما " عدم وجود فرصة عمل" فيأتي في المرتبة الثالثة، فقد  

من عينة النساء في المحافظات األكثر انخفاضا أن السبب الرئيسي لعدم عملهن أو تركهن العمل    ٪ 21.5ذكر  

 محافظات األقل انخفاضا. الفي  ٪20.7كان عدم وجود فرصة عمل، تنخفض هذا النسبة إلى  
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ولكن أيضاً بالنسبة لمجموعات    ة، جمالياإلإن ما تضمنه التقرير من نتائج لم تقتصر فقط على العينة في صورتها  

  (، الخلفية  )الخصائص االقتصادية أطلا عليها    – فرعية مختلفة اتصفت ببعض المتغيرات الجغرافية واالجتماعية  

أفضل عما إذا كانت هذا الخصائص تؤثر أو ال   وتعتبر خصائص النساء ذات صلة بهدف هذا الدراسة من أجل فهم

تؤثر على السلوك اإلنجابي. وبالتالي يقدم هذا الفصل لمحة مفصلة عن خصائص المشاركات في الدراسة )السيدات 

تكون العالقة الزوجية قائمة خالل   أن سنة( بشرط    49  -  15المتزوجات حالياً أو السابا لهن الزواج في فئة العمر ) 

 البحث السيدات والتي تم احتساب معدالت المواليد خاللها، كما استهدف    (،2020- 2015مرجعية للدراسة )الفترة ال

ومن المتوقع أن تساعد البيانات الخاصة    ألزواجهن،سنة(. ولمحة عن الخصائص الخلفية  18الالئي تزوجن قبل سن  

 دة في الفصول التالية. بخصائص المشاركات الواردة في هذا الفصل أيضا في فهم النتائج الوار

 للنساء المشاركات في الدراسة الخلفية  الخصائص  3-1

الخلفية لخصائصهن  تبعاً  مقابلتهن  تمت  الالئي  النساء  جميع  توزيع  القسم  هذا    – االجتماعية  -الجغرافية  )يتناول 

 ومشاركتهن بالعمل . ثم دراسة بعض الخصائص الخلفية للنساء تبعاً لاللتحاو بالتعليم  (االقتصادية

 توزيع المشاركات في الدراسة تبعاً للخصائص الخلفية 3-1-1

وفقا    سنة( 49- 15( التوزيع النسبي للنساء الالئي سبا لهن الزواج في الفئة العمرية من )1-3يعرض الجدول )   

لجدول ومن شكل  لخصائص خلفية مختارة  والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد، وكما يتضح من ا

( تحت سن الثالثين وقت إجراء المقابلة في المحافظات  ٪24.5( أن نحو  ربع النساء المشاركات في الدراسة ) 1- 3)

من  النساء     ٪ 61.1( في المحافظات األقل انخفاضاً ، وكان  ٪   30.5األكثر انخفاضا، مقابل  نحو ثلث نساء العينة )  

نساء في المحافظات األقل  المن   ٪ 57.6فظات العينة األكثر انخفاضا مقابل سنة( بمحا 44- 30في الفئة العمرية  ) 

 انخفاضاً ، ويسود نفم نمط التركيب العمري  في كال من حضر وريف المجموعتين.  

  ٪ 95.8من النساء المشاركات في الدراسة من المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر انخفاضاً مقابل    ٪   95.2وكان  

األقل انخفاضا، وينطبا نفم النمط السابا في الحضر لكال المجموعتين، بينما نجد في الريف ثبات   بالمحافظات 

 للمجموعتين.  ٪95.9نسبتهن بنحو  

( أو تم  على إجراء البحث   شهور  9شهور / أكثر من    9أما المطلقات واألرامل والمنفصالت عن أزوجهن ) أقل من  

سبتهن بالمحافظات األكثر انخفاضا عن نسبتهن بالمحافظات األقل انخفاضا  عقد قرانهن وسبا لهن الزواج ، فترتفع ن

( مما قد يكون مؤشر كأحد أسباب  2-3نقطة مئوية بالنسبة للحضر ) شكل  1.1نقطة مئوية  لتزيد إلى  0.7بنسبة  

 انخفاض المواليد. 
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( الفئات المتعلقة بالحالة التعليمية وتشير البيانات أن النساء في المحافظات  3- 3( أيضاً وشكل )1- 3ويعرض جدول ) 

األكثر انخفاضا ذات مستويات تعليمية عالية مقارنة بالنساء في المحافظات األقل انخفاضا، حيث تبلغ نسبة نساء  

  ٪   33.4الالئي لم يحصلن على شهادة بالمحافظات األقل انخفاضا  العينة الالئي لم يسبا لهن االلتحاو بالتعليم أو  

بالمحافظات األكثر انخفاضا ، وقد بلغت نسبة السيدات الحاصالت على    ٪  12.5نساء العينة، مقابل    إجماليمن  

بالمحافظات األقل انخفاضا ،    ٪30.4لتنخفض هذا النسبة إلى    ٪   41.2مؤهل ثانوي بالمحافظات األكثر انخفاضا  

 على الترتيب(.   ٪  9,7و  ٪  18,5ويسود نفم النمط بالنسبة للحاصالت على مؤهل جامعي فأعلى )

أشارت النتائج إلى ارتفاع    ( فقد 4- 3( وشكل ) 1- 3وفيما يتعلا بالحالة العملية، وفقًا للنتائج التي يعرضها جدول ) 

  ٪ 16.1بالمحافظات األكثر انخفاضا لتصل الى    البحث(إجراء    )وقت حالياً    نسبة المشاركات في الدراسة الالئي يعملن

 للنساء بالمحافظات األقل انخفاضاً.   ٪ 11.3مقابل 
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 الخصائص الخلفية

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 * المحافظات األكثر انخفاضا

 مجموعة )ب( 
 * *المحافظات األقل انخفاضا

 المحافظات  إجمالي

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 فئات العمر 
 15-19 0.6 2.1 1.2 0.7 0.9 0.9 0.6 1.4 1.1 

20-24 6.4 10.0 8.0 7.2 12.6 11.1 6.7 11.6 9.5 

25-29 13.3 17.8 15.3 15.3 19.7 18.5 13.9 19.0 16.8 

30-34 21.7 21.5 21.6 23.1 22.1 22.4 22.1 21.9 22.0 

35-39 21.5 20.3 21.0 23.1 20.1 20.9 22.0 20.1 20.9 

40-44 21.2 15.1 18.5 15.7 13.8 14.3 19.5 14.3 16.5 

45-49 15.3 13.2 14.4 14.9 10.8 11.9 15.2 11.8 13.2 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 الحالة الزواجية 
 
 
 
 
 
 
  

 ً  95.5 95.9 95.0 95.8 95.9 95.8 95.1 95.9 94.6 متزوجة حاليا

مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ  أقل 
أشهر سابقة على إجراء  9من 

 البحث ( 
1.5 1.2 1.4 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 1.3 

مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ أكثر 
أشهر سابقة على إجراء  9من 

 البحث 
3.9 3.0 3.5 3.3 2.9 3.1 3.7 2.9 3.3 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل
 الحالة التعليمية

 
 
 
 
 
 
  

 18.9 25.8 9.5 26.6 32.4 11.7 11.9 16.2 8.5 لم تذهب للمدرسة 

 6.4 8.2 4.0 6.8 8.0 4.0 6.0 8.6 4.0 لم تحصل على شهادة 

 10.0 11.7 7.7 9.7 10.8 6.9 10.2 13.0 8.0 االبتدائية/ محو أمية 

 10.0 12.7 6.3 12.3 14.4 6.7 8.0 10.2 6.2 االعدادية 

 36.1 31.0 43.0 30.4 26.1 41.5 41.2 38.0 43.7 ثانوي عام/فني / أزهري 

 4.3 3.2 5.8 4.4 3.5 6.9 4.2 2.7 5.4 فوق المتوسط 

 14,4 7,5 23,7 9,7 4,8 22,5 18,5 11,4 24,2 جامعي فأعلى 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 الحالة العملية
 
 
 
 
 
 
 
  

 ً  13.8 10.3 18.7 11.3 7.9 20.4 16.1 13.9 17.9 تعمل حاليا

 86.2 89.7 81.3 88.7 92.1 79.6 83.9 86.1 82.1 ال تعمل 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد السيدات المشاركات في الدراسة

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -المنيامحافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: **

مختارة  وفقا لخصائص خلفية   (49-15اج في الفئة العمرية من ): التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزو1-3جدول 
 2021مصر  –عدد المواليد  فياألكثر واألقل انخفاضا  والمحافظات
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد                          

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا**                          

 

 
 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا**
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(أشهر سابقة على إجراء البحث 9منذ  أقل من )منفصلة / أرملة/ مطلقة

عقد قران وسبا لها الزواج(/ أشهر سابقة على إجراء البحث 9منذ أكثر من )منفصلة / أرملة/ مطلقة

 *وفقا لفئات العمر والمحافظات األكثر  (49-15:التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )1 -3شكل
 2021مصر  –في عدد المواليد   **واألقل انخفاضا

 ( 49-15:التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 2 -3شكل

 2021مصر  –في عدد المواليد  **واألقل انخفاضا *وفقا للحالة الزواجية والمحافظات األكثر 
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد                        

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -*محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا*                         

 

 

 

 
 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد                  

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا**                  
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وفقا للحالة التعليمية والمحافظات   (49-15:التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )3 -3شكل 
 2021مصر  –في عدد المواليد  **واألقل انخفاضا *ألكثرا

وفقا للحالة العملية والمحافظات  (49-15:التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )4 -3شكل 
 2021مصر  –األكثر* واألقل انخفاضا* في عدد المواليد 
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 العالقة بين المستوى التعليمي والخصائص الخلفية للمشاركات في الدراسة 3-2

الخلفية لهن. وكما هو موضح في  ( العالقة بين المستوى التعليمي لنساء العينة والخصائص  2- 3يوضح الجدول ) 

العمرية من   الفئات  في  النساء  أكثر من نصف  فإن  فوقها    20الجدول  الثانوية وما  المرحلة  أكملن  قد  فأكثر  سنة 

بالمحافظات األكثر انخفاضا في عدد المواليد، بينما تنخفض نسبتهن بالمحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد فيما  

، مما يدل على اهتمام النساء في المحافظات األكثر انخفاضا بالتعليم،    سنة(   29  –   25(، )سنة24  –   20عدا الفئتين ) 

 مما قد يؤثر على إنجابهن . 

( الالئي لم يذهبن للمدرسة بالمحافظات األكثر انخفاضا في عدد 19- 15كما تنخفض نسبة النساء في الفئة العمرية ) 

اج في سن مبكرا  بالمحافظات األقل انخفاضا، مما يجعلهن عرضة للزو  ٪   8.3مقابل    ٪   5.4المواليد، فبلغت نسبتهن  

للنتائج الواردة في الجدول فوتفرغهن للمنزل،   ن النساء صغار السن حققن  مستويات عالية من االلتحاو  إ ووفقاً 

سنة(    29- 25)   بالمدارم عن غيرهن من كبار السن فنجد  نسبة النساء الالئي لم يلتحقن بالمدارم في الفئة العمرية 

سنة(    49-45للفئة العمرية )   ٪   22.7وتستمر في االرتفاع عبر الفئات العمرية المختلفة لتصل إلى     ٪   7بلغت  

وذلك بالمحافظات األكثر انخفاضا،  وفيما يتعلا بالمحافظات األقل انخفاضا، فنجد  نسبة النساء الالئي لم يلتحقن  

وتستمر في االرتفاع عبر الفئات العمرية المختلفة لتصل   ٪  13.5بلغت  سنة(    29-25بالمدارم في الفئة العمرية )

 سنة(.  49- 45للفئة العمرية )  ٪  44.4إلى 

وفيما يتعلا بعالقة المستوى التعليمي بالحالة الزواجية، فقد أكملن أكثر من نصف النساء المتزوجات حالياً والمطلقات 

لزواج التعليم الثانوي على األقل بمحافظات العينة األكثر انخفاضا  واألرامل أو منفصالت أو عقد قرانهن وسبا لهن ا

 وعلى النقيض تقل نسبتهن في المحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد. 

األكثر   المحافظات  البحث في  المشاركات في  العملية فكانت غالبية  بالحالة  التعليمي  المستوى  يتعلا بعالقة  وفيما 

ن الحاصالت على تعليم عالي، وهذا يعكم االرتباط الوثيا بين المستوى التعليمي وفرص انخفاضا الالئي يعملن م

 مط على المحافظات األقل انخفاضا. العمل، وينطبا نفم الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

42 
 

 
 

الخصائص  
 الخلفية 

جمالي اإل الحالة التعليمية   

لم تذهب  
 للمدرسة 

لم  
تحصل  
على  
 شهادة 

 
االبتدائية/  
 محو أمية 

 
 اإلعدادية 

ثانوي  
عام/فني /  

 أزهري 

فوق  
 المتوسط 

جامعي  
 فأعلى 

 
 النسبة 

عدد  
 السيدات 

 مجموعة )أ( المحافظات األكثر انخفاضا* 

 فئات العمر 

15-19  5.4 21.4 25.0 30.4 17.8 0.0 0.0 100 56 

20-24  3.3 6.8 22.2 16.9 42.6 2.2 6.0 100 366 

25-29  7.0 4.7 11.5 15.2 40.3 3.3 18.0 100 698 

30-34  8.9 4.5 6.8 6.9 44.5 3.2 25.2 100 987 

35-39  11.6 5.5 6.5 4.0 44.6 6.2 21.6 100 956 

40-44  15.5 7.2 11.6 4.3 39.3 5.2 16.9 100 843 

45-49  22.7 7.3 9.9 5.5 35.8 3.8 15.0 100 656 

 الحالة الزواجية 

 ً  4341 100 18.6 4.1 41.3 7.9 10.3 6.0 11.8 متزوجة حاليا
مطلقة/  
أرملة/  

منفصلة )منذ   
  9أقل من  

أشهر سابقة  
على إجراء  

 البحث  

12.9  8.1 11.3 17.7 33.9 1.6 14.5 100 62 

مطلقة/  
أرملة/  

منفصلة )منذ  
  9أكثر من 

أشهر سابقة  
على إجراء  
البحث(/ عقد  
قران وسبق  
 لها الزواج 

14.5 7.5 8.8 6.9 40.3 5.7 16.3  100 159 

العملية الحالة   

 ً  734 100 41.9 4.4 30.1 3.4 5.2 4.2 10.8 تعمل حاليا

 3828 100 14.1 4.1 43.3 8.8 11.2 6.4 12.1 ال تعمل 

          

          

          

      

 
 
 
 

   

وفقا للحالة التعليمية والخصائص   (49-15الفئة العمرية من )اج في : التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزو2-3جدول
 2021مصر  –الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 



 
 

 

43 
 

 
 

 الخصائص الخلفية

 اإلجمالي الحالة التعليمية

لم تذهب 
 للمدرسة

لم 
تحصل  
على  
 شهادة 

 
االبتدائية/  
 محو أمية 

 
 اإلعدادية 

ثانوي  
عام/فني / 

 أزهري 

فوق  
 المتوسط

جامعي 
 فأعلى 

 
 النسبة

عدد 
 السيدات

 مجموعة )ب( المحافظات األقل انخفاضا* 

 فئات العمر 

15-19  8.3 8.3 22.3 38.9 19.4 2.8 0.0 100 36 

20-24  7.7 8.6 16.6 28.4 33.2 2.8 2.7 100 455 

25-29  13.5 5.5 10.8 17.1 41.4 3.8 7.9 100 757 

30-34  25.3 3.9 8.3 9.9 33.8 5.9 12.9 100 916 

35-39  33.1 6.4 6.9 7.3 28.6 5.1 12.6 100 854 

40-44  37.3 9.6 8.2 6.3 24.4 3.8 10.4 100 585 

45-49  44.4 10.1 9.8 8.2 15.4 4.1 8.0 100 487 

 الحالة الزواجية 

 ً  3920 100 9.9 4.4 30.5 12.3 9.6 6.9 26.4 متزوجة حاليا

مطلقة/ أرملة/  
أقل منفصلة )منذ  

أشهر سابقة   9من 
 على إجراء البحث  

34.1 2.1 12.8 8.5 31.9 8.5 2.1 100 47 

مطلقة/ أرملة/  
منفصلة )منذ أكثر 

أشهر سابقة   9من 
على إجراء البحث  

(/ عقد قران  
 وسبق لها الزواج 

32.5 8.1 10.6 12.2 25.2 4.9 6.5 100 123 

 الحالة العملية

 ً  464 100 41.1 9.1 26.5 1.9 2.4 4.1 14.9 تعمل حاليا

 3626 100 5.7 3.9 30.9 13.6 10.6 7.2 28.1 ال تعمل 

 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا**

 
 
 
 
 
 

للحالة التعليمية وفقا  (49-15: التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )2-3جدولتابع 
 2021مصر  –والخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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 للخصائص الخلفية للمشاركات في الدراسة   طبقا  الحالة العملية  3 – 3

( اإلجابات الالئي أدلت بها المشاركات في  3- 3تضمن البحث سؤال المشاركات عن عملهن، ويستعرض جدول ) 

ى  البحث، ويتضح بشكل عام ارتفاع نسبة النساء المشاركات في البحث العامالت مع ارتفاع العمر وذلك على مستو

المحافظات األكثر انخفاضا واألقل انخفاضا، مع مالحظة ارتفاع نسبة السيدات العامالت في جميع الفئات العمرية  

ارتفاع   الى  ذلك  في  السبب  إرجاع  ويمكن  انخفاضا  األقل  بالمحافظات  بالمقارنة  انخفاضا  األكثر  المحافظات  في 

 انخفاضا.  األقلبالمقارنة بالمحافظات   المستوى التعليمي للسيدات في المحافظات األكثر انخفاضا

في المحافظات األكثر انخفاضا مقابل    ٪ 15.4ترتفع نسبة السيدات المتزوجات الالئي يعملن حاليا فبلغت نسبتهن  

في المحافظات األقل انخفاضا، كما تضاعفت نسبة السيدات المطلقات واألرامل والمطلقات أو عقد قرآنهن    ٪ 11.2

 قارنة بالمحافظات األقل انخفاضا. وسبا لهن الزواج الالئي يعملن في المحافظات األكثر انخفاضا بالم

 الخصائص الخلفية
جمالياإل الحالة العملية  

 ً  العدد  النسبة ال تعمل  تعمل حاليا

 مجموعة )أ( المحافظات األكثر انخفاضا* 

 فئات العمر 

15-19  5.4 94.6 100 56 

20-24  4.1 95.9 100 366 

25-29  9.6 90.4 100 698 

30-34  14.1 85.9 100 987 

35-39  18.6 81.4 100 956 

40-44  21.0 79.0 100 843 

45-49  23.6 76.4 100 656 

الزواجية الحالة   

 ً  4341 100 84.6 15.4 متزوجة حاليا

أشهر   9مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ  أقل من 
 سابقة على إجراء البحث ( 

27.4 72.6 100 62 

أشهر   9مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ أكثر من 
سابقة على إجراء البحث (/ عقد قران وسبق 

 لها الزواج 
30.2 69.8 100 159 

( وفقا للحالة العملية والخصائص  49-15: التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )3-3جدول 
 2021مصر  –واليد الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد الم 



 
 

 

45 
 

 الخصائص الخلفية
 اإلجمالي الحالة العملية

 ً  العدد  النسبة ال تعمل  تعمل حاليا

 مجموعة )ب( المحافظات األقل انخفاضا** 

 فئات العمر 

15-19  0.0 100 100 36 

20-24  2.9 97.1 100 455 

25-29  5.2 94.8 100 757 

30-34  10.9 89.1 100 916 

35-39  14.6 85.4 100 854 

40-44  18.5 81.5 100 585 

45-49  16.2 83.8 100 487 

 الحالة الزواجية 

ً متزوجة  حاليا  11.2 88.8 100 3920 

أشهر   9مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ  أقل من 
 سابقة على إجراء البحث ( 

10.6 89.4 100 47 

أشهر   9مطلقة/ أرملة/ منفصلة )منذ أكثر من 
سابقة على إجراء البحث (/ عقد قران وسبق 

 لها الزواج 
15.4 84.6 100 123 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -انخفاضا تشمل: بور سعيد*محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا

 

 أسباب عدم المشاركة في العمل  3-1 - 3

  نهائياً عن   أو تركن العمل  ال يعملنُسئلت النساء الالئي    العمل،ي  فوللتعرف على أسباب عدم مشاركة نساء العينة  

 السبب الرئيسي لعدم مشاركتهن في العمل. 

أن  السبب الرئيسي لعدم مشاركة النساء  في العمل أو تركهن  العمل هو   (5-3  والشكل )   ( 4 –  3جدول ) ويوضح 

 ( النساء  من نصف  فأكثر  لألسرة"،   التفرغ  في  هذا    ٪ 53.3"الرغبة  ذكرن  انخفاضا   األكثر  المحافظات  في   )

فظات  في المحافظات األقل انخفاضا . ترتفع هذا النسبة في الحضر عن الريف في كال المحا  ٪ 49.4السبب،مقابل  

 األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد.  

أو تركن العمل بسبب "رغبة األسرة" حيث بلغت نسبة من ذكرن هذا السبب    ال يعملن وجاءت نسبة النساء الالئي  

في المحافظات األقل انخفاضا ،     ٪   28,7وذلك في المحافظات األكثر انخفاضا  ترتفع هذا النسبة لتصل  ٪   23,8

وفقا للحالة العملية والخصائص  (49-15التوزيع النسبي للنساء الالئي سبا لهن الزواج في الفئة العمرية من ) : 3-3 جدول تابع
 2021مصر   –الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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في ذلك،   أسرتها انخفاض في درجة تمكين المرأة داخل أسرتها وعدم تمكنها من العمل بسبب رغبة    ى وهذا يشير ال

 ويبدو األمر أكثر وضوحا بالريف عن الحضر وذلك في كال المجموعتين. 

األكثر  عينة النساء في المحافظات    من   ٪ 21.5ذكر    الثالثة، فقد أما " عدم وجود فرصة عمل" فيأتي في المرتبة  

إلى  تنخفض هذا النسبة    عمل،عدم وجود فرصة    العمل كانأن السبب الرئيسي لعدم عملهن أو تركهن    ضاانخفا

 . انخفاضا محافظات األقل الفي  ٪ 20.7

كال من المحافظات    في  ٪1.5تركن العمل ألسباب صحية أو أخري ال تتعدي نسبتهن    أوال يعملن    ي ئالالأما السيدات  

 األكثر انخفاضا واألقل انخفاضا. 

 

 

 السبب الرئيسي لعدم العمل

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

مجموعة )أ( المحافظات 

 * األكثر انخفاضا

مجموعة )ب( المحافظات  

 * *األقل انخفاضا

 جمالياإل

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 51.4 47.6 57.2 49.4 49.1 50.1 53.3 45.1 60.2 التفرغ لألسرة فيرغبة المبحوثة 

 26.2 29.8 20.8 28.7 30.6 22.8 23.8 28.5 19.8 رغبة األسرة

 21.1 21.4 20.7 20.7 18.9 26.3 21.5 25.3 18.2 عدم وجود فرصة عمل مالئمة 

 0.9 0.6 1.2 0.5 0.4 0.6 1.3 1.0 1.5 أسباب صحية

 0.5 0.6 0.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.1 0.2 أخرى 

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 7454 4471 2983 3626 2720 906 3828 1751 2077 عدد السيدات المؤهالت

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد*محافظات مجموعة )أ( 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -*محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا *

 

 

 

 

 

 

 

 الئي  ال يعملن حالياً / تركن العمل( وال49-15: التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )4-3جدول

 2021مصر  –وفقاً للسبب الرئيسي لعدم العمل والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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 الخصائص الخلفية ألزواج النساء المشاركات في الدراسة  4 – 3

األخير( للنساء الالئي سبا لهن الزواج في الفئة العمرية    / )الحالي( التوزيع النسبي لألزواج 5- 3يوضح جدول )    

 عدد المواليد   فياألكثر واألقل انخفاضا  مختارة والمحافظات وفقا لخصائص خلفية  ( 49-15من ) 

  ٪ 12.8ووفقاً للبيانات الواردة في الجدول تنخفض نسبة أزواج النساء الالئي لم يذهبن للمدرسة حيث بلغت نسبتهم 

بالمحافظات األقل انخفاضا. كما ارتفعت نسبة أزواج النساء الذين أتموا    ٪13.6انخفاضا مقابل   األكثر بالمحافظات 

بالمحافظات األكثر    ٪   39.4   مقابل    ٪41.7بلغت النسبة    المرحلة الثانوية في المحافظات األقل انخفاضا حيث 

السيدات الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى بالمحافظات األكثر    أزواجالمقابل فقد ارتفعت نسبة    فيانخفاضا، و

 بالمحافظات األقل انخفاضا.  ٪ 13.8مقابل   ،٪ 15.9انخفاضا لتصل الى  

تمو المرحلة الثانوية في حضر المحافظات األكثر  أزواج النساء قد  من أ  ٪   41  والريف، فأن أما على مستوى الحضر  

من أزواج النساء في ريف    ٪ 42.5األقل انخفاضا. كما أن    بالمحافظات   ٪ 39.5النسبة الى    تنخفض هذا  انخفاضا،

 بالمحافظات األكثر انخفاضا.  ٪   37.2تمو المرحلة الثانوية وتنخفض النسبة الى  أقد  انخفاضاالمحافظات األقل 
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 ( والالئي ال يعملن حالياً / تركن العمل49-15الفئة العمرية من ): التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في 5 -3شكل 

 2021مصر  –وفقاً للسبب الرئيسي لعدم العمل والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد  
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وفيما يتعلا بالحالة العملية ألزواج النساء، غالبية األزواج يعملون ولكن ترتفع نسبتهم في المحافظات األكثر انخفاضا  

ستوى كل من  المائة على الترتيب، وينطبا نفم النمط السابا على م  89.6و   ٪ 92.6عن المحافظات األقل انخفاضا

 الحضر والريف.  

 الخصائص الخلفية

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل  

 الجملة ريف حضر  الجملة ريف حضر  الجملة ريف حضر 

الحالي/ األخير  الزوج أعلى شهادة حصل عليها   

 13.2 15.7 9.8 13.6 15.3 9.2 12.8 16.2 10.1 لم يذهب للمدرسة 

 8.0 9.2 6.4 7.7 7.8 7.4 8.3 11.3 6.0 لم يحصل على شهادة 

يقرأ ويكتب/ حاصل على  

 شهادة محو األمية 
2.4 3.6 2.9 1.4 2.3 2.1 2.1 2.8 2.5 

 9.2 10.2 7.8 9.0 9.3 8.1 9.4 11.5 7.7 االبتدائية 

 5.8 6.3 5.1 5.0 5.6 3.6 6.5 7.4 5.8 اإلعدادية 

عام/ فني /  ثانوي

 أزهري 
41.1 37.2 39.4 39.5 42.5 41.7 40.6 40.4 40.5 

 5.9 5.2 6.9 7.1 7.0 7.4 4.8 2.4 6.7 فوق المتوسط 

 14.9 10.2 21.3 13.8 10.1 23.5 15.9 10.4 20.3 جامعي فأعلى 

األخيرالحالة العملية للزوج الحالي أو   

 ً  91.2 90.8 91.7 89.6 89.4 90.1 92.6 92.8 92.4 يعمل حاليا

 4.0 4.5 3.4 5.9 5.9 6.0 2.3 2.4 2.2 متعطل سبق له العمل 

 1.8 1.4 2.2 1.5 1.4 1.7 2.0 1.5 2.5 متقاعد / بالمعاش 

 1.0 1.2 0.8 1.2 1.3 1.2 0.9 1.1 0.6 متعطل لم يسبق له العمل

عاجز عن  /إعاقةذوي 

 العمل
0.6 0.7 0.6 0.4 1.1 0.9 0.5 0.9 0.8 

ال تعرف / رفضت 

 اإلجابة
1.7 1.5 1.6 0.6 1.1 0.9 1.4 1.2 1.3 

 اإلجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 العدد 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 
 
 
 

 (49-15التوزيع النسبي لألزواج )الحالي/ األخير( للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 5-3جدول 

 2021مصر  –لمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد وفقا لخصائص خلفية مختارة وا 
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 سلطة أتخاذ القرارات داخل األسرة  3-5

 دخلهن تصرف النساء في العائد الذي تحصل عليه من   3-5-1

سئلت النساء المشاركات في البحث  الآلئى لديهن دخل سواء من العمل أو من مصدر أخر غير العمل عن صاحب  

( .فبلغت أعلى نسبة من النساء فى المحافظات األكثر  6- 3القرار فى التصرف فى دخلهن ، ويوضح ذلك الجدول )

، ويلى  ٪47.5ع أزواجهن حيث بلغت نسبتهن  إنخفاضا هن الالئي تتخذن قرار التصرف فى دخلهن بالمشاركة م 

بمفردهن )  القرار  تتخذن  انخفاضا فبلغت أعلى نسبة من  ٪44.5ذلك نسبة من  بالمحافظات األقل  يتعلا  (، وفيما 

النساء هن الالئي تتخذن قرار التصرف فى دخلهن بمفردهن ) نحو نصف النساء ، ويلى ذلك نسبة من تتخذن القرار 

قليلة ذكرن أن أزواجهن هم متخذو قرار   ٪43.5ن ) بالمشاركة مع أزواجه  البيانات أن هناك نسبة  (.  كما تشير 

بالمحافظات األقل  ٪ 5.9(، مقابل ٪ 7.8التصرف في دخلهن ، حيت بلغت نسبتهن بالمحافظات األكثر إنخفاضا ) 

 إنخفاضا .  

تصرف فى دخلهن بمفردهن فى جميع الفئات  وفيما يتعلا بالفئات العمرية فترتفع نسبة النساء الآلئى تتخذن قرار ال

النسبة بارتفاع عمر   بالمحافظات األكثر إنخفاضا ، وتتزايد هذا  بالمقارنة  إنخفاضا  المحافظات األقل  العمرية فى 

السيدات ، وعلى العكم من ذلك ، فقد ارتفعت نسبة النساء الآلئى تتخذن قرار التصرف فى دخلهن بالمشاركة مع  

 الفئات العمرية فى المحافظات األكثر إنخفاضا ، بالمقارنة بالمحافظات األقل إنخفاضا.  ازواجهن فى جميع

بالنسبة لمحل االقامة، فالغالبية العظمى من النساء المقيمات  بكل من حضر وريف المحافظات االكثر واألقل انخفاضا  

ات األقل إنخفاضا يتخذن قرار يتخذن قرار التصرف بدخلهن بمفردهن، فنحو نصف النساء بحضر وريف المحافظ

بلغت هذا   بالريف حيث  إنخفاضا، خاصة  األكثر  المحافظات  النسبة فى  تنخفض هذا  بمفردهن  التصرف بدخلهن 

 بالحضر.     ٪  48.6مقابل    ٪  36.2النسبة 

ار في  من النساء األميات في محافظات األكثر إنخفاضا يتخذن القر   ٪  38.1فيما يتعلا بالحالة التعليمية،  فإن  

من النساء الحاصالت   ٪ 59في محافظات األقل إنخفاضا ، ونحو    ٪ 49التصرف بدخلهن بمفردهن ، مقابل نحو  

في المحافظات األكثر إنخفاضا.    ٪ 44على اإلعدادية يتخذن القرار بمفردهن في المحافظات األقل أنخفاضا مقابل نحو  

القر ويتخذن  فأعلي  الحاصالت على مؤهل جامعي  النساء  األكثر  أما  المحافظات  في  نسبتهن  فترتفع  بمفردهن  ار 

من النساء    ٪  21.7(.  كما تشير البيانات إلى أن  ٪46.7( بالمقارنة بالمحافظات األقل إنخفاضا )٪  50.0انخفاضا ) 

الحاصالت على الشهادة اإلعدادية في المحافظات األكثر إنخفاضا ذكرن أن أزواجهن هما اصحاب قرار التصرف  

 في المحافظات األقل إنخفاضا .  ٪ 1.3قابل  في دخلهن م

   

 



 
 

 

50 
 

 

من النساء العامالت يتخذن قرار التصرف بدخلهن بمفردهن في كل من    ٪46ح الجدول سالف الذكر أن نحو  ض ويو

أتخاذهن قرار الالئي ذكرن  النساء  تتقاربت نسبة  إنخفاضا ، كما  التصرف فى دخلهن    المحافظات األكثر واألقل 

على التوالى(.   ٪50.7،  ٪51.8)   بالمشاركة مع  ازواجهن في المحافظات األكثرواألقل إنخفاضا 
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 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 اإلجمالي    مجموعة )ب( المحافظات األقل إنخفاضا**   مجموعة )أ( المحافظات األكثر إنخفاضا*  الخصائص الخلفية 

أنا 
 بمفردى

قرار   زوجى 
 مشترك 

أنا  الجملة  أخرى
 بمفردى

قرار   زوجى 
 مشترك 

أنا  الجملة  أخرى
 بمفردى

قرار   زوجى 
 مشترك 

 الجملة  أخرى

 العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪

العمر فئات   

 15-19 ــ  *  ــ   ــ   ــ  1 100  ــ   ــ  *  ــ  * 1 100  ــ  *   100 2 

 20-24 ــ  44.0 24.0 32.0   100 25 46.3 5.6 44.4 3.7 100 54 41.8 11.4 44.3 2.5 100 79 

 25-29 ــ  52.4 15.5 32.1   100 84 47.1 9.4 42.8 0.7 100 138 41.4 11.7 46.4 0.5 100 222 

 30-34 ــ  50.3 6.7 42.9   100 163 50.4 5.3 43.9 0.4 100 228 47.3 5.9 46.5 0.3 100 391 

 35-39 ــ  47.0 6.5 46.6 225 100 0.4 54.2 4.9 40.4   100 232 43.5 5.7 50.5 0.2 100 457 

 40-44 ــ  43.2 8.3 48.5  ــ  42.6 5.1 52.3 229 100  ــ  43.0 6.9 50.1 176 100   100 405 

 45-49 ــ  38.1 3.7 58.2 199 100 0.5 41.2 6.0 52.3   100 134 54.7 5.1 39.9 0.3 100 333 

 محل االقامة 

ــ  46.3 3.7 50.0 619 100 0.3 40.5 10.5 48.6 حضر   100 322 49.1 8.2 42.5 0.2 100 941 

ــ  61.6 2.3 36.2 ريف  100 307 50.2 7.0 42.1 0.6 100 641 45.7 5.5 48.4 0.4 100 948 

 الحالة التعليمية 

 379 100 0.5 41.2 12.4 45.9 266 100 0.4 41.0 9.4 49.2 113 100 0.9 41.6 19.5 38.1 لم تذهب للمدرسة 

ــ  46.7 لم تحصل على شهادة  ــ  53.3  ــ  38.8 9.0 52.2 30 100  ــ  43.3 6.2 50.5 67 100   100 97 

ــ  43.9 14.0 42.1 االبتدائية/ محو أمية   100 57 61.8 7.4 29.4 1.5 100 68 52.8 10.4 36.0 0.8 100 125 

ــ  34.8 21.7 43.5 االعدادية  ــ  39.5 1.3 59.2 46 100  ــ  37.7 9.0 53.3 76 100   100 122 

ثانوى عام/فني  /  
 أزهري

42.0 7.7 50.0 0.3 100 300 44.4 6.8 48.3 0.4 100 234 43.1 7.3 49.3 0.4 100 534 

المتوسط فوق  ــ  40.0 5.0 55.0   100 40 54.0 0.0 44.0 2.0 100 50 54.4 2.2 42.2 1.1 100 90 

ــ  52.3 0.8 46.9 جامعة/ معهد عالي  ــ  48.6 1.4 50.0 239 100  ــ  50.9 1.0 48.0 142 100   100 381 

ــ  44.6 5.0 50.5 أعلى من الجامعى  ــ  50.0 3.3 46.7 101 100  ــ  46.6 4.3 49.1 60 100   100 161 

وفقاً لصاحب القرار في التصرف في دخلهن و بعض  الخصائص الخلفية  المختارة  (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من )  التوزيع النسبي للنساء  السابق 6-3ل جدو
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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وفقاً لصاحب القرار في التصرف في دخلهن و بعض  الخصائص الخلفية  المختارة   (49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 6- 3جدول تابع 
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد

النخفاض عدد المواليد المحافظات وفقاً   

 الخصائص الخلفية 

 اإلجمالي  مجموعة )ب( المحافظات األقل إنخفاضا**  مجموعة )أ( المحافظات األكثر إنخفاضا* 

أنا 
 بمفردى

 زوجى 
قرار  
 مشترك 

 أخرى
أنا  الجملة 

 بمفردى
 زوجى 

قرار  
 مشترك 

 أخرى
أنا  الجملة 

 بمفردى
 زوجى 

قرار  
 مشترك 

 أخرى
 الجملة 

 العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪

 الحالة التعليمية 

 ً ــ  51.8 2.0 46.1 تعمل حاليا ــ  50.7 3.8 45.5 687 100  ــ  51.4 2.7 45.9 422 100   100 1109 

 780 100 0.8 37.1 12.7 49.5 541 100 0.7 37.9 7.6 53.8 239 100 0.8 35.1 24.3 39.7 ال تعمل 

 - 100 0.3 45.5 6.8 47.4  100 0.4 43.5 5.9 50.2 - 100 0.2 47.5 7.8 44.5 (٪) الجملة
*

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد
* *

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا
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 الشخص المسئول عن القرارات االسرية3-5-2

 

  البحث تقصى بحث " أسباب انخفاض المواليد عن الشخص المسئول عن القرارات االسرية   وهذا ما تشير إليه النتائج  

(  فنجد بصفة عامة زيادة نسبة مشاركة المرأة في  اتخاذ القرارات االسرية على مستوى  7- 3المعروضة في جدول )

المحافظات األكثر واالقل انخفاضا في عدد المواليد ، فبلغت نسبة النساء الالئي ذكرن أنهن تتشاركن مع أزواجهن في اتخاذ  

المحافظات األك  ٪   72.1  األسرية القرارات   الى  في  النسبة  انخفاضا ، تنخفض  هذا  المحافظات األقل    ٪   56.6ثر  في 

بالمحافظات    ٪   6.2انخفاضا ، كما أن هناك نسبة من النساء هن المسئوالت  بصفة أساسية عن القرارات األسرية بلغت  

إلى   ارتفعت  انخفاضا،  بمفردا  ٪  7.6االكثر  الزوج  انخفاضا، وبلغت نسبة من ذكرن  األقل  كمسئول عن    بالمحافظات 

في المحافظات األكثر انخفاضا، وينطبا نفم     ٪   21.5في المحافظات األقل انخفاضا، مقابل    ٪  34.1القرارات األسرية  

 النمط على مستوى كل من الحضر والريف .   

رية المختلفة   ويتضح من بيانات الجدول سالف الذكر أيضاً أن غالبية النساء في المحافظات األكثر انخفاضا عبر الفئات العم

  ٪   68.4سنة( و   39-35في الفئة العمرية )   ٪  71.5تتشاركن مع أزواجهن في اتخاذ القرارات األسرية  حيث أفادت نحو  

أنهن تتشاركن مع أزواجهن في اتخاذ القرارات األسرية  وينطبا نفم النمط  سنة(  49 -45من النساء في الفئة العمرية  )

يتعلا بالنساء المقيمات في   المحافظات األقل انخفاضا  فنجد أن أكثر من نصف النساء   على جميع الفئات العمرية، وفيما 

من    ٪  50تشاركن مع أزواجهن في اتخاذ القرارات األسرية   وينطبا هذا النمط على جميع الفئات العمرية فقد أفادت  

سنة( أنهن تتشاركن مع أزواجهن في اتخاذ    44-40في الفئة  العمرية )   ٪58.3سنة ( و    19-15النساء في الفئة العمرية )

 القرارات األسرية.  

وفيما يتعلا بالمستوى التعليمي فتشير البيانات أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للنساء  زادت مشاركتهن في اتخاذ القرارات 

في المئة من   61.3ال  أفادت االسرية  سواء في المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا  فعلي سبيل المث 

من النساء الالئي لم تذهبن للمدرسة    ٪   51.7النساء الالئي لم تذهبن للمدرسة المقيمات في المحافظات األكثر انخفاضا  

للحاصالت     ٪   81.0تشاركن مع أزواجهن في اتخاذ القرارات األسرية   مقابل نحو  المقيمات في المحافظات األقل انخفاضا  

 امعي في كال من المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا. على تعليم ج

أما على مستوى الحالة العملية فالنساء الالئي يعملن سواء في المحافظات األكثر انخفاضا او المحافظات األقل انخفاضا   

نسبتهن في المشاركة في اتخاذ القرارات االسرية عن الالئي ال تعملن مع مالحظة ارتفاع هذا النسب في المحافظات    تزيد 

 األكثر انخفاضا عن المحافظات األقل انخفاضا. 
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 الخصائص الخلفية 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 االجمالي  مجموعة )ب( المحافظات األقل إنخفاضا**  مجموعة )أ( المحافظات األكثر إنخفاضا* 

الزوج  
 بمفرده 

هى 
 باألساس 

قرار  
 مشترك 

 اخري
 االجمالي 

الزوج  
 بمفرده 

هى 
 باألساس 

قرار  
 مشترك 

 اخري
 االجمالي 

الزوج  
 بمفرده 

هى 
 باألساس 

قرار  
 مشترك 

 اخري
 االجمالي 

 العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪

 فئات العمر 

15-19 ــ  73.2 3.6 23.2  ــ  44.4 56 100   50.0 5.6 100 36 31.5 2.2 64.1 2.2 100 92 

20-24  24.3 2.2 73.2 0.5 100 366 44.4 6.2 52.3 5.1 100 455 31.1 4.4 61.5 3.0 100 821 

25-29  21.6 4.6 73.2 0.6 100 698 33.7 6.3 56.9 3.0 100 757 27.9 5.5 64.7 1.9 100 1455 

30-34  19.3 4.9 75.8 0.1 100 987 32.5 7.3 59.0 1.2 100 916 25.6 6.0 67.7 0.6 100 1903 

35-39  22.9 5.4 71.5 0.1 100 956 34.3 7.8 57.1 0.7 100 854 28.3 6.6 64.8 0.4 100 1810 

40-44  20.6 9.6 69.6 0.1 100 843 33.0 8.4 58.3 0.3 100 585 25.7 9.1 65.0 0.2 100 1428 

45-49  22.3 9.3 68.4 0.0 100 656 35.9 10.3 53.0 0.8 100 487 28.1 9.7 61.9 0.3 100 1143 

اإلقامة محل   

 3667 100 0.4 68.1 7.2 24.3 1138 100 0.7 63.0 7.3 29.0 2529 100 0.2 70.4 7.2 22.2 حضر 

 4985 100 1.3 62.2 6.6 29.8 2952 100 2.1 54.1 7.7 36.1 2033 100 0.2 74.1 5.1 20.7 ريف

 الحالة التعليمية 

 1631 100 0.9 54.9 7.9 36.3 1088 100 1.3 51.7 8.7 38.3 543 100 0.2 61.3 6.3 32.2 لم تذهب للمدرسة 

ــ  68.1 6.2 25.7 لم تحصل على شهادة   100 276 35.0 8.2 53.2 3.6 100 280 30.4 7.2 60.6 1.8 100 556 

ــ  67.5 5.8 26.8 االبتدائية/ محو أمية   100 467 37.0 8.6 51.1 3.3 100 397 31.5 7.1 60.0 1.5 100 864 

 865 100 1.7 54.0 6.6 37.7 502 100 2.8 44.2 6.2 46.8 363 100 0.3 67.5 7.2 25.1 االعدادية 

 3121 100 0.8 67.6 6.7 24.9 1243 100 1.5 58.8 7.0 32.7 1878 100 0.3 73.5 6.4 19.8 ثانوى عام/فني  / أزهري

ــ  77.4 6.8 15.8 فوق المتوسط  ــ  72.5 9.9 17.6 1878 100  ــ  75.0 8.3 16.7 182 100   100 372 

ــ  80.8 4.9 14.3 630 100 0.2 81.0 5.7 13.2 جامعة/ معهد عالي   100 286 13.5 5.5 80.9 0.1 100 916 

الجامعى أعلى من   16.3 4.7 78.6 0.5 100 215 17.9 6.3 75.0 0.9 100 112 16.8 5.2 77.4 0.6 100 327 

وفقاً  للشخص المسئول عن القرارات االسرية بشكل اساسي و بعض  الخصائص الخلفية  المختارة  (49-15لسابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من )التوزيع النسبي للنساء  ا 7 -3 جدول
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 الخصائص الخلفية 

 اإلجمالي  مجموعة )ب( المحافظات األقل إنخفاضا**  مجموعة )أ( المحافظات األكثر إنخفاضا* 

الزوج  
 بمفرده 

هى 
 باألساس 

قرار  
 مشترك 

 أخرى
الزوج   الجملة 

 بمفرده 
هى 

 باألساس 
قرار  
 مشترك 

 أخرى
الزوج   الجملة 

 بمفرده 
هى 

 باألساس 
قرار  
 مشترك 

 أخرى
 الجملة 

 العدد  ٪ العدد  ٪ العدد  ٪

 الحالة التعليمية 

 ً ــ  75.7 12.3 12.0 تعمل حاليا  100 734 17.5 11.4 69.6 1.5 100 464 14.1 11.9 73.4 0.6 100 1198 

تعمل ال   23.4 5.1 71.3 0.2 100 3828 36.3 7.1 54.9 1.8 100 3626 29.6 6.0 63.3 1.0 100 7454 

 - 100 0.9 64.7 6.9 27.5 - 100 1.6 56.6 7.6 34.1 - 100 0.2 72.1 6.2 21.5 (٪) الجملة
 

*
 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

* *
 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا

 

 

وفقاً  للشخص المسئول عن القرارات االسرية بشكل اساسي و بعض  الخصائص الخلفية   (49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 7- 3جدول  تابع 
 2021مصر  -المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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 الفصل الرابع

 الممارسات التقليدية الضارة 
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ــ  النتائج: ـــم  ــــــــــــــــــــــــــاه  

واألقل انخفاضا    المحافظات األكثر كال    سنة في   18أقل من    الالئي تزوجن غالبية النساء السابا لهن الزواج   •

من النساء السابا لهن الزواج    ٪13,5تم إجبار    األخيرة بينماوافقن بحرية على الزيجة الحالية أو الزيجة  

 في عينة الدراسة على الزواج. 

  الريف لتبلغ سنة ترتفع هذا النسبة في    18من المشاركات في الدراسة قد تزوجن قبل بلوغهن    ٪  26نحو   •

نسبة الزواج المبكر في المحافظات األكثر انخفاضاً في    انخفضت كما    الحضر،في    ٪  15.8مقابل    ٪  33.3

ها في المحافظات األقل انخفاضاً وينطبا هذا النمط على كل من الحضر والريف في كال  عدد المواليد عن

 المحافظات. 

تم خروجهن من المدرسة نتيجة لزواجهن    بالريف( أنه   ٪ 41.8بالحضر و   ٪ 46.2) من النساء    ٪  43.1ذكر   •

  بالحضر،   ٪ 49.5)  ٪   49سنة وترتفع النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا حيث بلغت    18قبل بلوغهن سن  

بلغت    ٪ 48.8 حيث  انخفاضا  األقل  المحافظات  عن  مقابل    ٪ 38.6)   ٪   33بالريف(    ٪ 31.2بالحضر 

   (.بالريف

  ٪   45ونحو    البنت،لتزويج    األنسب تعتبر    سنة(  25- 21) يقترب من نصف النساء يعتقدن أن األعمار    ما •

البنت وينطبا نفم النمط على كال من المحافظات    األنسب لتزويج تعتبر    سنة(  20- 18)يعتقدن أن األعمار  

 في عدد المواليد.  انخفاضا  األكثر واألقل 

ذكرن أن انسب فارو عمري بين الزوجين   بالريف(  ٪ 47.5بالحضر و   ٪ 48.1من النساء ) ٪   47.8نحو   •

فاضا  النسبة في المحافظات األكثر انخ   ارتفعت هذابينما    المحافظات،سنوات وذلك على مستوى    6- 5هو  

  ٪ 44.5بالحضر و  ٪ 48)  ٪  45.5بالريف( مقابل    ٪   51.9بالحضر و    ٪   48.2)   ٪   49.8حيث بلغت  

 بالريف( في المحافظات األقل انخفاضا.  

المحافظات   • عينة  نساء  من  العظمى  يؤيدنالغالبية  هذا  ( ٪  65,7) القانون    المختارة  في    ترتفع  النسبة 

   .انخفاضا في المحافظات األقل  ٪   94,5ابل  مق ٪  96,8لتصل إلى   انخفاضاالمحافظات األكثر 

 

تُعتبر جميع حاالت انتهاك حقوو النساء والفتيات ممارسات ضارة، ولكن هناك ممارسات يتم تبريرها على أسام  

السائدة في   العادات  المرتبطة ب  المجتمع والسيما التقاليد أو  المبكر وتعرف مثل هذا    الزواج تلك  الجبري والزواج 

   6نها "ممارسات تقليدية ضارة ". الممارسات بأ 

 
 

 2015مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي لعام  6

https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1336/download/4455 
 

      الممارسات التقليدية الضارة الفصل الرابع : 

https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1336/download/4455
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الجبري والزواج    الزواج ب "، فيما يتعلا  2021يعرض هذا الفصل نتائج بحث " دراسة أسباب انخفاض المواليد لعام  

 المبكر بين المشاركات في الدراسة واالختالفات التي تشهدها هذا الممارسات تبعاً للخصائص الخلفية للنساء. 

 الزواج الجبري 4-1

  ما يكون وعادة    الزواج،يوافا فيها أحد الطرفين أو كالهما بكامل حريته على    يعرف الزواج الجبري بالحالة التي ال

 7والضغوط العقلية أو البدنية أو العاطفية من قبل أفراد األسرة  باإلكراا واج مصحوباً هذا النوع من الز

  سنة في   18أقل من    الالئي تزوجن ( أن  غالبية النساء السابا لهن الزواج  1-4( وشكل ) 1-4تعكم بيانات جدول )

  ٪   11جة األخيرة ولكن أفادت نحو  واألقل انخفاضا وافقن بحرية على الزيجة الحالية أو الزي المحافظات األكثر كال 

أنه ُأخذ رأيهن ولم يوافقن وعلى الرغم من ذلك تمت هذا الزيجات.     ٪  2,5وذكرت    زواجهن،عدم أخذ رأيهن في  

 من النساء السابا لهن الزواج في عينة الدراسة على الزواج.  ٪ 13,5وهذا يعني أنه تم إجبار  

موقف  
المرأة من  

 الزواج 

النخفاض عدد المواليد المحافظات وفقاً   

 مجموعة )أ(  اجمالى المحافظات 
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا ** 

اقل من  
سنة 15  

15 -
61  

17  
 سنة

جمالي اإل  
اقل من  

سنة 15  
15 -
61  

17  
 سنة

جمالي اإل  
اقل من  

سنة 15  
15 -
61  

17  
 سنة

جمالي اإل  

أخذ رأيها  
 ووافقت 

71.9 86.2 90.1 86.1 74.5 85.1 90.7 86.1 73.3 85.7 90.4 86.1 

أخذ رأيها  
 ورفضت 

0.9 3.5 2.8 2.9 3.5 2.3 1.7 2.2 2.4 2.9 2.2 2.5 

لم يأخذ  
 رأيها 

27.2 10.2 7.1 10.9 22.0 12.5 7.6 11.7 24.3 11.5 7.4 11.3 

جمالي اإل  

 100 100 100 100 .100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة 

 2238 868 1115 255 1221 474 606 141 1017 394 509 114 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد        

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا        

 
 

 2015مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي مصر  7

https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1336/download/4455 
 

الزواج  وفقا ألخذ رأيهن في الموافقة على  سنة 18من  تزوجن أقللهن الزواج الالئي   للنساء السابق: التوزيع النسبي 1-4جدول 
 2021مصر  –عدد المواليد  فيعند الزواج والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  والسن

https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1336/download/4455
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 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا  

 

 الزواج المبكر  4-2

ف الزواج المبكر ع هذا    عاماً، ومازالت   18لى أنه أي زواج يحدث ويكون على األقل أحد الطرفين أقل من  يعرَّ

الحد األدنى لسن الزواج في مصر بثمانية عشر عاماً    2008تحديد قانون الطفل لعام    منتشرة بالرغم منالممارسة  

عمون زواج القاصرين،  لإلناث والذكور. كما فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على األشخاص الذين يد 

 بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة.  

يحرم زواج األطفال الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن وعادة ما يسفر الزواج المبكر عن الحمل المبكر  

سن  بما يخلفه من نتائج بالغة اآلثر على صحة األمهات الصغيرات وأطفالهن. والبنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن  

سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة. كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية    18

 أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات 

 

86.1

2.9

10.9

86.1

2.2

11.7

0
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30

40

50

60

70

80

90

100

اخذت رأيها ووافقت اخذت رأيها ورفضت لم يأخذ رأيها

(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات األقل انخفاضا مجموعة 

وفقا ألخذ رأيهن في الموافقة على  سنة  18: التوزيع النسبي للنساء  السابق لهن الزواج الالئي تزوجن  أقل من 1 -4شكل 
 2021مصر  –والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد الزواج  
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 انتشار الزواج المبكر في عينة المحافظات المختارة   4-2-1

عاماً لعينة المحافظات المختارة. ويتضح من الشكل     18( نسب النساء الالئي تزوجن قبل بلوغهن  2- 4) يعرض شكل  

  33.3سنة ترتفع هذا النسبة في الريف  لتبلغ    18من المشاركات في الدراسة قد تزوجن قبل بلوغهن    ٪  26أن  نحو  

عدد    فيافظات األكثر واألقل انخفاضا  في الحضر ،  وبدراسة  أنماط الزواج المبكر تبعاً للمح  ٪   15.8مقابل    ٪

نسبة الزواج المبكر في المحافظات األكثر انخفاضاً في عدد المواليد عنها في المحافظات األقل    فانخفضت المواليد ،  

انخفاضاً وينطبا هذا النمط على كل من الحضر والريف في كال المحافظات ، فبلغت هذا النسبة في المحافظات  

انخفاضا    ،    ٪   13.8)    ٪   22,3األكثر  الحضرية  مقابل    ٪  32.8للمناطا  الريفية(    ٪   20)  ٪   29.9للمناطا 

 للمناطا الريفية (  في المحافظات األقل انخفاضا.  ٪33.6للمناطا الحضرية ،  

                                                       

 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد  

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا  
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انخفاضا 

األقل ( ب)محافظات مجموعة 
انخفاضا 

إجمالي المحافظات

حضر  ريف جملة

وفقا  لمحل  سنة 18تزوجن  قبل بلوغهن  الالئي( 49-15من ) : نسب النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية2 -4شكل 
 2021مصر  –عدد المواليد  في اإلقامة ) حضر / ريف ( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا 
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 آثر الزواج المبكر على النساء         4-2-2

من العينة  عن كيفية    ٪  22المبكر  وكانت نسبتهن    عليهن نتيجة لزواجهن ُسئلت النساء الالئي ذكرن وجود تأثير

( يأتي في  2- 4تأثير هذا الزواج  المبكر وخطورته عليهن، وكما هو موضح من النتائج المعروضة في الجدول ) 

بالريف(  تم    ٪41.8بالحضر  و    ٪46.2من النساء )    ٪   43.1المرتبة األولى خروجهن من المدرسة حيث ذكر  

سنة وترتفع النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا حيث    18خروجهن من المدرسة نتيجة لزواجهن قبل بلوغهن سن  

،    ٪ 49.5)   ٪   49بلغت   بلغت    ٪ 48.8بالحضر  انخفاضا حيث  األقل  المحافظات    ٪ 38.6)  ٪   33بالريف( عن 

 بالريف( .    ٪31.2بالحضر مقابل  

بالحضر و    ٪ 37.9)  ٪ 32.5عدم التوافا بين الزوجين حيث بلغت نسبة من ذكرن هذا  ويأتي في المرتبة الثانية   

بالريف ( وذلك على مستوى محافظات الدراسة، وترتفع هذا  النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا عن    ٪ 30.3

ف(.بينما  بلغت بالري  ٪30.1بالحضر و    ٪ 44.6)    ٪ 34.8مثيلتها من المحافظات األقل انخفاضا حيث بلغت النسبة  

 بالريف(.   ٪30.4بالحضر و   ٪ 22.7)  ٪ 28.6هذا النسبة في المحافظات األقل انخفاضا  

***كيفية تأثير الزواج  

المبكر وخطورته على  
 النساء

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

 43.1 41.8 46.2 33.0 31.2 38.6 49.0 48.8 49.5 الخروج من المدرسة 

 8.5 8.1 9.7 9.3 10.1 6.8 8.1 6.7 10.9 عدم المشاركة في العمل 

 13.6 13.5 13.8 24.2 26.1 18.2 7.4 5.3 11.9 الملل الزوجي 

 16.3 13.0 24.1 18.1 16.7 22.7 15.2 10.5 24.8 الضرب واإلهانة

اإلجهاض المتكرر/ والدة 
 متعسرة

3.0 10.0 7.7 11.4 10.1 10.4 5.5 10.1 8.7 

االبتعاد عن األهل  
 واألصدقاء 

15.8 9.1 11.3 15.9 15.2 15.4 15.9 11.5 12.8 

 32.5 30.3 37.9 28.6 30.4 22.7 34.8 30.1 44.6 عدم التوافق بين الزوجين 

نفسي من تحمل   أثر
 المسئولية

3.0 8.1 6.5 13.6 13.8 13.7 6.2 10.4 9.1 

/  الصحة للزوجةعلى أثر 
 الزوج

3.0 9.6 7.4 6.8 8.0 7.7 4.1 8.9 7.5 

 492 347 145 182 138 44 310 209 101 عدد النساء 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -انخفاضا تشمل: بور سعيد*محافظات مجموعة )أ( األكثر 

 قنا  -سوهاج -أسيوط -**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا

 *** يسمح باكثر من إجابة 

 

وفقا  لكيفية تأثير الزواج  سنة  وتأثرن بهذا الزواج  18: نسبة النساء  السابق لهن الزواج الالئي تزوجن  أقل من 2-4جدول 
 2021مصر  –عدد المواليد  في) حضر / ريف(  والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  اإلقامةمبكر عليهن ومحل ال
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  سنة  18وجود مشاكل أسرية بين الزوجين نتيجة الزواج قبل سن   4-2-3

للسيدات المؤهالت في رأيهن في وجود مشاكل    النسبييع  ( معلومات عن التوز3- 4( وشكل )3-4يعرض جدول )

 سنة.  18قبل   بسبب الزواجبين الزوجين   أسرية

وترتفع النسبة في الحضر    ٪  48.8  بلغت نسبتهنيث  رأيهن بنعم دائما ح   أبدينيتضح من البيانات ارتفاع نسبة من  

في عدد المواليد   انخفاضا بالريف( وفيما يتعلا بالمحافظات األكثر واألقل    ٪   39.2و بالحضر    ٪  61.9مقابل الريف )

  ٪   50.8  بلغت نسبتهن فظات األكثر انخفاضا حيث  االنسبة في المحافظات األقل انخفاضا مقابل المح  فترتفع هذا 

بالحضر    ٪   60.8)   ٪   47بالريف(. بينما في المحافظات األكثر انخفاضا بلغت النسبة    ٪  45.7و بالحضر    ٪   64.3)

   (.بالريف  ٪  29.8و

وجود   فيالرأى 
مشاكل أسرية بين  

بسبب  الزوجين 
سنة 18قبل  الزواج  

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
األكثر انخفاضا* المحافظات   

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

 ً  48.8 39.2 61.9 50.8 45.7 64.3 47.0 29.8 60.8 نعم دائما

 41.1 48.1 31.4 35.0 37.6 28.1 46.5 63.4 32.9 نعم أحيانا 

 10.1 12.7 6.7 14.2 16.7 7.6 6.5 6.8 6.3 ال

جمالياإل  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد       

 قنا  -سوهاج -أسيوط -**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقا لمحل اإلقامة ) حضر / ريف(   (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) : التوزيع النسبي للنساء  السابق3-4جدول 
ورأيهن في وجود مشاكل أسرية بين الزوج والزوجة بسبب  هذا الزواج المبكر والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد  

 2021مصر  –المواليد 
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط  -السويس -مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيدمحافظات              

 قنا -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا              

 العمر المثالي لزواج البنت  4-2-4

نسب سن لتزويج البنت وباإلشارة إلى  من سؤال حول الرأي بشأن ا  لهن الزواج   النساء الساباوجه إلى    بناء على ما

تعتبر    سنة( 25- 21)   يقترب من نصف النساء يعتقدن أن األعمار  نجد ما  الشأن،( في هذا 4- 4تضمنه الجدول )  ما

البنت وينطبا نفم    األنسب لتزويج تعتبر    سنة(   20- 18)يعتقدن أن األعمار    ٪  45ونحو    البنت،لتزويج    األنسب 

   المواليد. في عدد  انخفاضا األكثر واألقلالنمط على كال من المحافظات 

النساءوفيما يتعلا باالختالفات على مستوى الحضر والريف   الريفية في كل من    فنجد  المناطا  الالئي يقطن في 

  ، ٪  57,3حيث تبلغ نسبتهن  سنة(    20- 18المحافظات األقل واألكثر انخفاضا يفضلن زواج البنت في األعمار ) 

كال   ٪   51,2و على    في  انخفاضا  األقل  والمحافظات  انخفاضا  األكثر  المحافظات    ٪  33,6مقابل    الترتيب، من 

 الترتيب. من المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا على  حضر كال ٪ 33,9و
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(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات اقل انخفاضا مجموعة 

وجود مشاكل أسرية بين  فيوفقا لرأيهن  (49-15: التوزيع النسبي للنساء  السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )3 -4شكل 
  2021مصر  –عدد المواليد  فيالزوجين بسبب  هذا الزواج المبكر والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا 
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 في أنسبالرأى 
 سن لزواج البنت

النخفاض عدد المواليد المحافظات وفقاً   

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

سنة  18أقل من   1.1 1.4 1.2 0.7 2.0 1.6 1.0 1.7 1.4 

سنة 20 - 18  33.6 57.3 44.1 33.9 51.2 46.4 33.7 53.7 45.2 

سنه 21-25  57.0 39.9 49.4 58.7 44.9 48.7 57.5 42.9 49.1 

سنة 29 - 26  7.1 1.4 4.5 6.2 1.8 3.0 6.8 1.6 3.8 

فأكثر  30  1.2 0.0 0.7 0.5 0.2 0.3 1.0 0.1 0.5 

جمالياإل  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد       

 قنا  -سوهاج -أسيوط -* *محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا    

 

 فرو السن المثالي بين الزوجين  4-2-5

لهن الزواج في الفئة العمرية من    للنساء السابا   النسبي ( معلومات عن التوزيع  4- 4( وشكل ) 5-4يعرض جدول ) 

من النساء    ٪   47.8وتشير بيانات الجدول أن نحو     الزوجين.فرو السن المثالي بين    في  ن لرأيهوفقا    (15-49)

سنوات وذلك على    6-5ذكرن أن انسب فارو عمري بين الزوجين هو    بالريف(  ٪  47.5و بالحضر    ٪  48.1)

بالحضر    ٪   48.2)   ٪   49.8النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا حيث بلغت    ارتفعت هذابينما    المحافظات،مستوى  

بالريف( في المحافظات األقل انخفاضا. كما ذكر    ٪   44.5بالحضر و  ٪   48)  ٪   45.5بالريف( مقابل    ٪   51.9و

المحافظات األكثر واألقل    كال  العينة فيحوالي ثُلث   الزوجين هو    انخفاضامن  بين    4-3أن انسب فارو عمري 

 سنوات. 

 

 

 

 

/ ريف(  )حضروفقا لمحل اإلقامة  (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 4-4جدول 
 2021مصر  –عدد المواليد  فيورأيهن في السن المناسب لزواج البنت والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا 
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فرق السن المناسب بين  
بالسنوات الزوجين   

  المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 اجمالى المحافظات 
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

0-2  7.9 6.2 7.1 8.1 8.9 8.6 8.0 7.7 7.8 

3-4  
5 

28.9 30.7 29.7 30.1 31.0 30.8 29.3 30.9 30.2 

5-6  48.2 51.9 49.8 48.0 44.5 45.5 48.1 47.5 47.8 

7-8  8.3 7.1 7.8 8.2 8.8 8.6 8.2 8.1 8.2 

9-10  5.9 3.7 4.9 5.2 6.3 6.0 5.7 5.3 5.4 
10 +  0.8 0.4 0.7 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 

جمالياإل  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد       

 قنا  -سوهاج -أسيوط -* *محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا    

 

 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد         

 قنا  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا           

 

7.1

29.7

49.8

7.8
4.9

0.7

8.6

30.8

45.5

8.6
6.0

0.5
0

10

20

30

40

50

60

2-0 4-3 6-5 8-7 10-9 10+

(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات االقل انخفاضا مجموعة

/ ريف(  )حضروفقا لمحل اإلقامة  (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 5-4جدول 
 2021مصر  –عدد المواليد  فيورأيهن في فرق السن المناسب بين الزوجين والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا 

وفقا لرأيهن في فرق السن المناسب بين  (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 4-4شكل  
 2021مصر  –عدد المواليد  فيت األكثر واألقل انخفاضا الزوجين والمحافظا
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 سنة على صحة األم والطفل  18 قبل سنالزواج  مخاطر  4-2-6

  العينة لديهن معرفة  محافظات   إجماليالنساء ب( أن غالبية  5- 4)   ( والشكل6- 4تشير البيانات الواردة في الجدول )

الريف(، وترتفع  في    ٪  79.1  بالحضر،  ٪   83.1)   ٪   80.8بلغت نسبتهن    سنة حيث   18  قبل سن بخطورة الزواج  

بالريف( بينما بلغت هذا    ٪   84و بالحضر    ٪   82.3)   ٪   83.1النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا حيث بلغت    هذا

بالريف(. ويظهر الجدول ارتفاع نسبة الوعي على مستوى النساء    ٪   75.7وبالحضر    ٪   84.9)  ٪   78.3النسبة  

سنة على النساء في الحضر مقابل الريف ولذا يجب زيادة الوعي بمدى خطورة تأثير    18بخطورة الزواج اقل من  

 والطفل بالريف.  األم سنة على صحة  18الزواج اقل من  

 

المعرفة بمخاطر الزواج  
سنة على   18قبل سن  

 م والطفلصحة األ

  المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 اجمالى المحافظات 
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 80.8 79.1 83.1 78.3 75.7 84.9 83.1 84.0 82.3 تعرف

 19.2 20.9 16.9 21.7 24.3 15.1 16.9 16.0 17.7 تعرفال 

 جمالياإل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد     

 قنا  -سوهاج -أسيوط -* *محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وفقا لمحل اإلقامة )حضر / ريف(  (49-15): التوزيع النسبي للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من 6-4جدول 
 سنة على صحة األم والطفل والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد   18ومعرفتهن بمخاطر الزواج قبل سن 

 2021مصر 
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيدمحافظات مجموعة )أ(          

 قنا  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا           

 

تشير إليه    وهذا ما   هناك مخاطر على صحة األم والطفل عن تأثير هذا المخاطر  وبسؤال النساء الالئي أفدن  بأن 

  ٪  63.4بالحضر و  ٪  61.4)  ٪  62.5أن  ( حيث توضح البيانات 6- 4(  وشكل ) 7-4النتائج الواردة في جدول ) 

  األم على صحة كل من  سنة  يؤثر  18ي سن أقل من فبالريف(  على مستوى محافظات الدراسة ذكرن أن الزواج  

  ٪   68.6في الحضر و    59.2)   ٪   63.5، وترتفع  هذا النسبة في المحافظات األكثر انخفاضا حيث بلغت  والطفل

 بالريف(  في المحافظات األقل انخفاضا .   ٪  59.3بالحضر و   ٪   65.9)  ٪   61.3( مقابل   بالريف 

الزواج قي    انخفاضا أن   األكثر بالريف( من النساء في المحافظات    ٪   29.2وبالحضر    ٪   38.9)   ٪   34.5  وأفادت 

المحافظات    بالريف( في  ٪   38.5و بالحضر    ٪   31.5)   ٪  36.1مقابل    فقط،  األم صحة    على  سنة يؤثر   18سن أقل من  

 . انخفاضا األقل 
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تعرف التعرف

( أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات االقل انخفاضا مجموعة 

رفتهن بمخاطر الزواج قبل سن عوفقا لم (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 5 -4شكل
 2021مصر  –عدد المواليد  فيسنة على صحة األم والطفل والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  18
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بل  تأثير مخاطر الزواج ق 
سنة  18سن   

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 
 

المحافظات  إجمالي  
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

 35.2 34.2 36.5 36.1 38.1 31.5 34.5 29.2 38.9 توثر على صحة األم 

 2.3 2.4 2.1 2.6 2.6 2.6 2.0 2.2 1.9 توثر على صحة الطفل 

معا  اإلثنينتوثر على   59.2 68.6 63.5 65.9 59.3 61.3 61.4 63.4 62.5 

جمالياإل  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسية

 6991 3943 3048 3201 2235 966 3790 1708 2082 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد     

 قنا  -سوهاج -أسيوط -*  *محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا  

 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد         

 قنا  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا         
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(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات االقل انخفاضا مجموعة 

( ويعرفن أن هناك مخاطر للزواج قبل سن 49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 7-4 جدول
عدد   فياألكثر واألقل انخفاضا  المخاطر والمحافظات / ريف( ونوع  )حضروفقاً لمحل اإلقامة  سنة على صحة األم والطفل 18

 2021مصر  –المواليد 

( ويعرفن أن هناك مخاطر للزواج قبل سن 49-15الزواج في الفئة العمرية من ) لهن للنساء السابق: التوزيع النسبي 6 -4شكل 
 2021مصر  –عدد المواليد  في األكثر واألقل انخفاضا  المخاطر والمحافظاتوفقاً لتأثير هذه  سنة على صحة األم والطفل 18
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 سنة  18يمنع الزواج قبل سن  الذيللقانون  مدى التأييد  4-2-7

الواردةتوضح   المختارة  الغالبية العظمى من نساء عينة المحافظات    أن  (7- 4وشكل )   ( 8- 4)في جدول    البيانات 

  ٪   94,5مقابل    ٪   96,8لتصل إلى    انخفاضا ( ترتفع  هذا النسبة في المحافظات األكثر    ٪   65,7القانون )    يؤيدن 

رب نسبتهن في المناطا  . وفيما يتعلا باالختالفات على مستوى الحض والريف فتتقاانخفاضافي المحافظات األقل  

على الترتيب( ، وعلى النقيض من هذا    ٪  96,7و    ٪  96,5  انخفاضا )  األكثر واألقلالحضرية لكال من المحافظات  

)    انخفاضاعنها في ريف المحافظات األقل    انخفاضا فترتفع نسبة من يؤيدن القانون في ريف المحافظات األكثر  

سنة في المحافظات    18ل على زيادة الوعي بمخاطر الزواج قبل سن  على الترتيب ( مما يد   ٪   93,7و    ٪   97,1

 األكثر انخفاضاً. 

للقانون    مدى التأييد
الذى يمنع الزواج  

سنة 18قبل  سن   

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

 95.7 95.1 96.6 94.5 93.7 96.7 96.8 97.1 96.5 تؤيد 

 4.3 4.9 3.4 5.5 6.3 3.3 3.2 2.9 3.5 ال تؤيد

جمالياإل  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

النساء عدد   2529 2033 4562 1138 2952 4090 3667 4985 8652 

 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد     

 قنا  -سوهاج -أسيوط -*  *محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومدى / ريف(  )حضروفقاً لمحل اإلقامة  (49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من ) للنساء السابق: التوزيع النسبي 8-4جدول 
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 الفيوم.  -القليوبية -دمياط -السويس -محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد         

 قنا  -سوهاج -أسيوط -اضا تشمل: المنيامحافظات مجموعة )ب( األقل انخف           
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وفقاً لمدى  التأييد للقانون الذى يمنع  (49-15: التوزيع النسبي للنساء  السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )7 -4شكل 
 2021مصر  –عدد المواليد  فيسنة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  18الزواج  قبل  سن 
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 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النتائج 

يتزايد متوسط عدد المواليد أحياء في المحافظات األكثر انخفاضا واألقل انخفاضا مع العمر مما يعكم النمو   •

 ( العمرية  الفئة  ففي  لألسرة.  أحيا  19- 15الطبيعي  المواليد  متوسط عدد  بلغ  لكل سيدا    1.4ء  سنة(  طفل 

  بينما بلغت   انخفاضا، األقل    في المحافظات   سيدة طفل لكل    1.1  انخفاضا مقابل المحافظات األكثر    جمالي إل

طفل لكل سيدا في المحافظات األكثر انخفاضا،    3.5سنة( وصلت    49- 45قيمة المتوسط في فئة العمر )

 طفل لكل سيدة في المحافظات األقل انخفاضا.  4.7

زادت الحالة التعليمية فالسيدات الالتي لم يحصلن على شهادة بلغ متوسط عدد    المواليد كلما  ط عدد متوسيقل   •

أحياء   مقابل    3.5لهن  المواليد  انخفاضا،  األكثر  المحافظات  لكل سيدة في  لكل سيدة في    4.2طفل  طفل 

طفل لكل   2.6م جامعي  المحافظات األقل انخفاضا، بينما بلغت قيمة المتوسط للسيدات الحاصالت على تعلي 

طفل لكل سيدا   2.8  انخفاضا، مقابلطفل لكل سيدة في المحافظات األكثر   2.5من الجامعي   واألعلى سيدة 

حاصلة علي مؤهل جامعي و نفم القيمة للحاصالت علي مؤهل أعلي من الجامعي في المحافظات األقل  

 . انخفاضا

تعمل • الالئي  للنساء  أحياء  المواليد  متوسط عدد  في    2.9ن  بلغ  سيدة  لكل  األكثر    إجماليطفل  المحافظات 

 المحافظات األقل انخفاضا.  إجماليطفل لكل سيدة في   3.4انخفاضا مقابل 

المحافظات األكثر انخفاضا، مقابل    جماليطفل لكل سيدة إل   3تعملن    بلغت قيمة المتوسط للنساء الالئي ال   •

 ا. المحافظات األقل انخفاض  جماليطفل لكل سيدة إل  3.6

 كلما زاد عمر السيدة عند الزواج األول كلما قل متوسط عدد المواليد أحياء.  •

 كلما ارتفع المستوي التعليمي للسيدة كلما زاد متوسط السن عند الحمل األول.  •

العينة،    إجمالي من    ٪ 5.2المحافظات األكثر انخفاضا    جمالي إل  البحث بلغت نسبة السيدات الحوامل وقت   •

 المحافظات األقل انخفاضا.  جماليإل  ٪ 7بينما كانت النسبة  

السيدات الحوامل حاليا في المحافظات األكثر انخفاضا ترغبن في حملهن الحالي، بينما    إجماليمن    ٪ 82.4 •

 في المحافظات األقل انخفاضا.  جمالي من اإل ٪ 87.5بلغت هذا النسبة  

وسيلة   • استخدمن  والالتي  حاليا  الحوامل  السيدات  نسبة  انخفاضا،    ٪   83.3بلغت  األكثر  المحافظات  في 

 في المحافظات األقل انخفاضا.  ٪  72.2انخفضت النسبة إلى 

 

 

السلوك   السكانية،    اإلنجابي يعتبر  والسياسات  البرامج  على  المباشر  لتأثيرا  نظرا  الموضوعات  أهم  من  واحدا 

 اردة في هذا الفصل من التقرير كما سبا الذكر تخص فقط عينة البحث. والبيانات الو

 

 

 

 اإلنجاب الخامس:الفصل 
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    أحياءمتوسط عدد المواليد  5-1

( أن متوسط عدد المواليد أحياء في المحافظات األكثر انخفاضا واألقل  1-5تشير نتائج البحث الواردة في جدول )

النمو الطبيعي   العمر مما يعكم  يتزايد مع  العمرية ) انخفاضا  الفئة  بلغ متوسط عدد   19- 15لألسرة ، ففي  سنة( 

طفل لكل سيدة في المحافظات   1.1المحافظات األكثر انخفاضا،  مقابل   جمالي طفل لكل سيدا إل  1.4المواليد أحياء 

سنة( في المحافظات    39-35طفل لكل سيدة في فئة العمر )  3.2األقل انخفاضا ، كما نجد أن قيمة المتوسط بلغت  

،مقابل   انخفاضا  فئة    4األكثر  حتي  الزيادة  في  القيمة  تستمر  و  انخفاضا،  األقل  المحافظات  في  سيدة  لكل  طفل 

طفل لكل سيدة في    4.7طفل لكل سيدا في المحافظات األكثر انخفاضا ،    3.5سنة( حيث وصلت    49- 45العمر)

 المحافظات األقل انخفاضا. 

الريفية لجميع    الحضرية والمناطا  في المناطا محل اإلقامة تتقارب القيم  وعلى صعيد االختالفات وفقا لفئات العمر و

سنة(    49-45الفئات العمرية لكال من المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا، عدا الفئة العمرية ) 

وفي الريف  طفل لكل سيدة،    3.3بلغت في حضر المحافظات األكثر انخفاضا    المكتملة حيث وهي فترة الخصوبة  

انخفاضا ،  3.9مقابل    سيدة،طفل لكل    3.9 المحافظات األقل  طفل لكل سيدة في    5.1طفل لكل سيدة في حضر 

 الريف. 

نجد أن متوسط المواليد يقل كلما زاد المستوى التعليمي للنساء، فبلغ    فيما يتعلا باالختالفات تبعاً للمستوى التعليمي 

طفل لكل سيدة وذلك في المحافظات األكثر    3.5ئي لم يحصلن علي شهادة  متوسط عدد المواليد أحياء للنساء الال 

طفل لكل سيدة في المحافظات األقل انخفاضا، بينما نجد  أن قيمة المتوسط للنساء الحاصالت   4.2انخفاضا ، مقابل  

تعليم جامعي   الجامعي    2.6علي  لكل سيدة واألعلى من  المحافظات    2.5طفل  في  وذلك  لكل سيدة  األكثر  طفل 

طفل لكل    2.8انخفاضا ، بينما في المحافظات األقل انخفاضا بلغت القيمة  للنساء الحاصالت على مؤهل جامعي  

سيدا وبلغت نفم القيمة للحاصالت علي مؤهل أعلي من الجامعي.  ونجد قيمة المتوسط للحاصالت على مؤهل  

طفل لكل سيدة في الريف، وفي المقابل    2.9و حضر  طفل لكل سيدة في ال  2.5جامعي في المحافظات األكثر انخفاضا  

مع   والريف  الحضر  في  المتوسط  قيمة  في  كبير  اختالف  يوجد  للسيدات   إجماليال  انخفاضا  األقل  المحافظات 

مؤهل أعلي من الجامعي في المحافظات األقل انخفاضا فكانت    على مؤهل جامعي، أيضا الحاصالت    على الحاصالت  

طفل لكل سيدة في الريف، بينما ال يوجد اختالف كبير في قيمة المتوسط في    2.6ضر و طفل لكل سيدة في الح  3

 المحافظات األكثر انخفاضا.    إجماليالحضر والريف مع 

عدد المواليد أحياء نجد أن السيدات الالئي تعملن بلغت قيمة المتوسط لهن    علىأما عن الحالة العملية للسيدة وتأثيرها  

المحافظات األقل   إجماليطفل لكل سيدة في  3.4المحافظات األكثر انخفاضا مقابل   إجمالي طفل لكل سيدة في  2.9
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المحافظات األكثر   جماليطفل لكل سيدة وذلك إل  3انخفاضا، بينما للنساء الالئي ال تعملن فبلغت قيمة المتوسط لهن  

 المحافظات األقل انخفاضا.  جماليطفل لكل سيدة إل 3.6انخفاضا، مقابل 

وبالنظر لريف المحافظات األقل انخفاضا فتتساوى قيمة المتوسط للنساء الالئي تعملن والالتي ال تعملن حيث بلغت 

طفل لكل سيدة    3.3طفل لكل سيدة مقابل    3.1طفل لكل سيدة، أما في الحضر فكانت القيمة لالئي تعملن    3.7القيمة  

  تعملن والالئي انخفاضا فتتقارب القيم في الحضر للنساء الالئي   للنساء الالئي ال يعملن، وبالنسبة للمحافظات األكثر

 الريفية. ال تعملن وبالمثل في المناطا 

لسن عند الزواج األول  فيمدنا الجدول بمعلومات  عن متوسط عدد المواليد أحياء للنساء السابا لهن  فيما يتعلا با

السيدة عند الزواج األول كلما قل متوسط عدد المواليد    الزواج وفقاً للعمر عند أول زواج، فنجد أنه كلما زاد عمر 

المحافظات األكثر   جمالي سنة إل   15أحياء ، حيث بلغ متوسط عدد المواليد أحياء لدي المتزوجات عند عمر أقل من 

المحافظات األقل انخفاضا ،وتقل قيمة المتوسط    إجماليطفل لكل سيدة في    5.3طفل لكل سيدة ،مقابل    3.8انخفاضا  

طفل لكل    2.5فأكثر    25كلما زاد العمر عند الزواج األول فنجد أن متوسط المواليد أحياء للمتزوجات عند عمر  

طفل لكل سيدا في المحافظات األقل انخفاضا. وقد وجد أن    2.7المحافظات األكثر انخفاضا ،  مقابل     جماليسيدة إل

الخصوبة ناجمة عن أن طول فترة التعرض لمخاطر الحمل  تلك العالقة السالبة والقوية بين العمر عند أول زواج و

 العمر عند أول زواج.  ةاد يتتناقص مع ز 

المحافظات األكثر    جماليوفيما يتعلا بتأثير الحالة التعليمية للزوج في قيمة متوسط عدد المواليد أحياء، فبلغت إل

المحافظات    جمالي طفل لكل سيدة إل  4.1شهادة، مقابل    علىيحصل    الذي لمطفل لكل سيدة للزوج    3.3انخفاضا  

المحافظات    جماليتعليم أعلي من الجامعي فبلغت إل  على الحاصلين    كانت لألزواج  قيمة للمتوسط وأقل    انخفاضا،األقل  

  المحافظات األكثر انخفاضا، ونجد أن متوسط  جمالي طفل لكل سيدة إل   2.6طفل لكل سيدة، مقابل    3.2األقل انخفاضا  

 المواليد أحياء في الريف دائما أعلي من الحضر لجميع الحاالت التعليمية. 
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 الخصائص الخلفية

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 **المحافظات األقل انخفاضا

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

 فئات العمر 
 15-19  1.3 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 

20-24  1.8 2.0 1.9 1.8 2.0 2.0 1.8 2.0 1.9 

25-29  2.2 2.6 2.4 2.4 2.8 2.7 2.3 2.7 2.6 

30-34  2.7 3.1 2.9 3.1 3.6 3.4 2.9 3.4 3.2 

35-39  3.1 3.4 3.2 3.6 4.2 4.0 3.3 3.8 3.6 

40-44  3.2 3.5 3.3 4.0 4.8 4.5 3.4 4.2 3.8 

45-49  3.3 3.9 3.5 3.9 5.1 4.7 3.4 4.6 4.0 

 الحالة التعليمية للنساء 

على   للم تذهب للمدرسة / لم تحص
 شهادة 

3.5 3.5 3.5 4.0 4.3 4.2 3.7 4.0 4.0 

 3.2 3.3 3.1 3.6 3.6 3.5 3.0 3.0 3.0 االبتدائية/ محو أمية 

 3.1 3.1 3.0 3.3 3.3 3.4 2.8 2.9 2.8 اإلعدادية 

 3.0 3.1 3.0 3.2 3.2 3.2 2.9 3.0 2.9 ثانوي عام/فني / أزهري 

 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 2.9 3.0 2.9 فوق المتوسط 

 2.7 2.9 2.6 2.8 2.9 2.8 2.6 2.9 2.5 جامعي

 2.6 2.6 2.6 2.8 2.6 3.0 2.5 2.6 2.5 اعلى من جامعي

 الحالة العملية للنساء
 
 
 
 
 
 
 
  

 ً  3.1 3.4 2.9 3.4 3.7 3.1 2.9 3.2 2.8 تعمل حاليا

 3.3 3.4 3.0 3.6 3.7 3.3 3.0 3.1 2.9 ال تعمل 

 السن عند الزواج

سنة  15أقل من   4.0 3.7 3.8 5.0 5.3 5.3 4.5 4.6 4.6 

سنة 15-17  3.3 3.3 3.3 3.9 4.1 4.0 3.5 3.7 3.7 

سنة 18-19  3.0 3.1 3.1 3.3 3.5 3.5 3.1 3.4 3.3 

سنة 20-24  2.8 2.9 2.9 3.1 3.4 3.3 2.9 3.2 3.0 

سنة فأكثر  25  2.4 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5 2.6 2.5 

 2.7 2.7 0.0 4.0 4.0 0,0 2.0 2.0 0.0 ال تتذكر

 

 

 

 

 

وفقا لمحل اإلقامة   سنة( 49-15للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) األحياء: متوسط عدد المواليد 1-5جدول
 2021مصر  -ائص الخلفية والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد )حضر / ريف( وبعض الخص



 
 

 

74 
 

 الحالة التعليمية للزوج

لم يحصل على شهادة/ لم يذهب 
 للمدرسة

3.3 3.3 3.3 3.8 4.2 4.1 3.5 3.8 3.7 

 3.7 3.8 3.4 4.2 4.2 3.9 3.4 3.4 3.3 ابتدائية

 3.4 3.5 3.1 3.7 3.8 3.3 3.1 3.1 3.0 اعدادية

 3.2 3.2 3.0 3.6 3.5 3.8 2.9 3.0 2.8 ثانوي عام/فني /ازهري 

 3.1 3.3 2.9 3.4 3.4 3.2 2.9 3.0 2.8 فوق المتوسط 

 3.1 3.3 2.9 3.4 3.4 3.3 2.8 3.0 2.8 جامعة / معهد عالي

 2.9 3.2 2.7 3.2 3.5 2.9 2.6 2.9 2.5 اعلى من جامعي

 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0,0 0,0 0.0 0,0 لم يتذكر 

 اإلجمالي

 3.2 3.4 3.0 3.6 3.7 3.3 3.0 3.1 2.9 المتوسط

 8289 4771 3518 3902 2814 1088 4387 1957 2430 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *

 قنا .  –سوهاج   –أسيوط  –*محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا *

 

 متوسط عمر األم عند الحمل ألول مرة 5-2

يعتبر العمر الذي تبدأ عندا السيدة اإلنجاب ذو ا ثار ديموجرافية هامة على المجتمع ككل وعلى صأحة ورفاهيأة األم  

 والطفأل أيضاً. ويساهم تأجيل الطفل األول في العديد من الدول في خفض اإلنجاب بدرجة كبيرة. 

  16بلغ متوسط عمرهن عند الحمل ألول مرة  سنة(    19-15( أن النساء في فئة العمر )2- 5ونشير بيانات جدول )

سنة   22سنة في المحافظات األقل انخفاضا، بينما بلغ هذا المتوسط  17سنة في المحافظات األكثر انخفاضا، مقابل  

 سنة في المحافظات األقل انخفاضا.  21سنة( في المحافظات األكثر انخفاضا، مقابل    44-40للنساء في الفئة ) 

أن متوسط عمر النساء عند الحمل ألول مرة في الريف أقل منه في الحضر سواء في المحافظات    كما تشير البيانات 

  مرة في سنة( نجد متوسط العمر عند الحمل ألول    49-45األكثر انخفاضا أو األقل انخفاضا فمثال في فئة العمر )

المتوسط في ريف المحافظات    هذا   سنة، وبلغ   23.1سنة بينما في الحضر   20.3ريف المحافظات األكثر انخفاضا 

سنة، ويعكم ذلك بصفة عامة ارتفاع متوسط السن عند الحمل ألول    22.1سنة وفي الحضر   19.5األقل انخفاضا  

 الحضر عن الريف.  للنساء فيمرة 

دة كلما  وفيما يتعلا بالحالة التعليمية وعالقتها بالسن عند الحمل ألول مرة نجد أنه كلما ارتفع المستوي التعليمي للسي

فمثال النساء الالئي لم يحصلن علي شهادا بلغ متوسط عمرهن عند الحمل    مرة،زاد متوسط السن عند الحمل ألول  

بلغ    انخفاضا، بينما سنه في المحافظات األقل    19.7سنه في المحافظات األكثر انخفاضا مقابل    19.3مرة    ألول

وفقا لمحل   سنة( 49-15عدد المواليد األحياء للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) :متوسط 1-5 جدول تابع
 2021مصر  -اإلقامة )حضر / ريف( وبعض الخصائص الخلفية والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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الجامعي   من  أعلي  مؤهل  علي  الم  23.6للحاصالت  في  األكثر  سنه  مقابلحافظات  في    24.8  انخفاضا،  سنه 

 انخفاضا.  األكثر واألقلحضر وريف المحافظات  النمط على نفم   انخفاضا، وينطبا المحافظات األقل 

بالنسبة للحالة العملية نجد أن النساء الالئي تعملن متوسط عمرهن عند الحمل ألول مرة أكبر من متوسط العمر  

  وفي سنة،    22.5ي المحافظات األكثر انخفاضا بلغت قيمة المتوسط للنساء الالئي تعملن  للنساء الالئي ال تعملن، فف

سنة في المحافظات األكثر    20.8بينما الالئي ال تعملن بلغت قيمة المتوسط  سنة،  22.3المحافظات األقل انخفاضا 

 سنة. في المحافظات األقل انخفاضا.  20.1انخفاضا، و

ضا أنه كلما كان الحمل ألول مرة في سن صغير كلما ارتفع متوسط عدد المواليد  كما أوضحت بيانات الجدول أي 

أطفال فأكثر كان متوسط عمر السيدة عند الحمل    6أحياء، فمثال عندما كان متوسط عدد المواليد أحياء لدي السيدة  

خفاضا، في حين أنه  سنه في المحافظات األقل ان  18.3سنه، مقبل    18المحافظات األكثر انخفاضا    مرة فيألول  

من   أحياء  المواليد  متوسط عدد  كان  األكثر    2- 1عندما  المحافظات  في  السيدة  متوسط عمر  كان  سيدا  لكل  طفل 

 سنه في المحافظات األقل انخفاضا.  21.8سنه، مقابل   22.2انخفاضا  

 الخصائص 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 المحافظات  إجمالي
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 العمر الحالي 

15 - 19 16.9 15.8 16 16.7 17.2 17 16.8 16.3 16.4 

20 -24 18.9 17.8 18.3 18.3 18.3 18.3 18.7 18.1 18.3 

25 - 29 20.6 19.1 19.8 20.4 19.7 19.8 20.5 19.5 19.8 

30 -34 21.7 20.3 21.1 22.1 20.6 21 21.8 20.4 21 

35 - 39 22.6 20.8 21.8 22.3 20.6 21.2 22.5 20.7 21.5 

40 -44 22.6 21 22 22.4 20.4 21 22.5 20.7 21.6 

45-49 23.1 20.3 21.9 22.1 19.5 20.4 22.8 19.8 21.3 

 الحالة التعليمية

لم تحصل على شهادة/ لم 

 للمدرسةتذهب 
20.2 18.8 19.3 20.1 19.7 19.7 20.2 19.4 19.6 

 19.2 18.7 20.1 18.9 18.8 19.3 19.4 18.7 20.4 ابتدائية

 19.1 18.9 19.7 19 18.9 19.2 19.3 18.8 19.9 اعدادية

 21 20.5 21.5 20.8 20.4 21.4 21.2 20.5 21.6 ثانوي عام/فني /أزهري 

 22.5 21.9 22.9 21.9 21.9 22 23 21.8 23.4 فوق المتوسط 

 24.1 23.3 24.5 24.3 23.9 24.6 24 22.9 24.4 جامعة / معهد عالي

 24 23.5 24.2 24.8 24.6 24.9 23.6 22.7 23.9 اعلى من جامعي

وفقا لمحل اإلقامة )حضر / ريف( وبعض الخصائص الخلفية  ألول مرة )بالسنوات( متوسط عمر األم عند الحمل 2-5جدول 
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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متوسط عمر األم عند الحمل ألول مرة )بالسنوات( وفقا لمحل اإلقامة )حضر / ريف( وبعض الخصائص الخلفية   2-5جدول ابع ت
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد

 

 الخصائص 

  المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 مجموعة )أ(  إجمالي المحافظات 

 انخفاضا* المحافظات األكثر 
 مجموعة )ب( 

 اإلجمالي ريف حضر  اإلجمالي ريف حضر  اإلجمالي ريف حضر  المحافظات األقل انخفاضا** 

 الحالة العملية

 22.4 21.3 23.3 22.3 21.3 23.3 22.5 21.2 23.3 تعمل

 20.5 19.8 21.5 20.1 19.8 21.1 20.8 19.8 21.6 ال تعمل 

 متوسط عدد المواليد أحياء 

0 25.6 21 24.2 26.5 25.4 25.7 25.8 23.8 24.8 

1-2 23 21 22.2 23.2 21.1 21.8 23 21.1 22 

3 21.8 19.9 21 22 20.3 20.8 21.9 20.1 20.9 

4 20.9 19.3 20.1 21 19.9 20.2 20.9 19.6 20.1 

5 20 18.7 19.3 19.8 18.9 19.1 19.9 18.8 19.2 

6 + 18.4 17.7 18 18.2 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 

 20.8 20.0 21.9 20.4 20.0 21.7 21.1 20.0 22.0 الجملة

 8332 4793 3539 3920 2828 1092 4412 1965 2447 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –بورسعيد  *محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل :

 قنا .   –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل : المنيا 

 

 متخذ قرار اإلنجاب في األسرة 5-3

( أن أغلب النساء  3- 5ُسئلت النساء السابا لهن الزواج عن متخذ قرار اإلنجاب في األسرة ويشير جدول )   

بالمحافظات األكثر انخفاضا،    ٪  83.6هو قرار مشترك ما بين الزوجين بنسبة تصل الى   ذكرن أن قرار اإلنجاب 

في ريف المحافظات األكثر    ٪  88ذا النسبة  في المحافظات األقل انخفاضا. وتبلغ ه  ٪78.2النسبة إلى    انخفضت هذا

 في ريف المحافظات األقل انخفاضا.  ٪ 75.0انخفاضا مقابل 

بالمحافظات    ٪   8.1بلغت نسبة النساء الالئي أجبن بأن المسئول عن اتخاذ قرار اإلنجاب هو الزوج باألسام    

الى   النسبة  هذا  ارتفعت  انخفاضا،  انخ   ٪11.3األكثر  األقل  المحافظات  في  في  األزواج  على  داللة  وهذا  فاضا، 

المحافظات األقل انخفاضا لهم تأثير كبير في قرار اإلنجاب بالمقارنة بالمحافظات األكثر انخفاضا. ويبدو األمر أكثر  

. وينطبا ذلك أيضا )بالرغم من  ٪ 12.9وضوحاً للنساء في الريف بالمحافظات األقل انخفاضا، حيث بلغت النسبة  

أ النسب( على  النسبة  صغر  بينما    ٪ 1.2سرة الزوج كصاحبة قرار اإلنجاب، فبلغت  انخفاضا،  بالمحافظات األقل 

 للمحافظات األكثر انخفاضا.   ٪   0.4انخفضت النسبة إلى 
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بالمحافظات األكثر انخفاضا     اتخاذ قرار اإلنجاب  المسئوالت عن  أنهن  الالئي ذكرن  النساء  تقاربت نسبة 

بين الحضر والريف،    ٪7.9،  ٪7.4بلغت  والمحافظات األقل انخفاضا والتي   النسب  الترتيب. وان اختلفت  على 

  الريف في بالحضر عن    اإلنجاب النساء الالئي ذكرن أن السيدة نفسها هي المسئولة عن اتخاذ قرار    فترتفع نسبة 

 عدد المواليد. تقل هذا النسبة بالحضر عن الريف في المحافظات األقل انخفاضا في    انخفاضا بينما  األكثر المحافظات  

متخذ قرار  
اإلنجاب 
 بألسرة 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  
 مجموعة )أ( 

 * المحافظات األكثر انخفاضا

 مجموعة )ب( 
 ** المحافظات األقل انخفاضا

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

ة ثالمبحو
 باألساس

10.9 3.0 7.4 5.2 9.0 7.9 9.2 6.5 7.7 

الزوج 
 باألساس

8.2 8.0 8.1 7.2 12.9 11.3 7.9 10.9 9.6 

قرار 
 مشترك

80.1 88.0 83.6 85.7 75.2 78.2 81.7 80.5 81.1 

اسرة 
 الزوج

0.3 0.5 0.4 0.7 1.3 1.2 0.4 1.0 0.8 

اسرة 
 الزوجة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

لم تنجب  
 بعد

0.2 0.3 0.3 1.1 1.1 1.1 0.5 0.8 0.7 

 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 أخرى 

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8595 4948 3647 4049 2919 1130 4546 2029 2517 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 57*** تم حذف عدم االنجاب بسبب عقم الزوج / عقم الزوجة وعددهن 

 

 

 

 

 

 

 

وفقا  لمحل اإلقامة ) حضر / ريف(    ***(49-15التوزيع النسبي للنساء السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من )3-5جدول 
 2021مصر –ومتخذ قرار اإلنجاب باألسرة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا فى عدد المواليد 
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 وجود مشاكل صحية أثرت على اإلنجاب  5-4

 مشاكل صحية للزوجة    5-4-1

( أن أغلب النساء السابا لهن الزواج ذكرن أنه ال يوجد أي مشاكل صحية أثرت على اإلنجاب  4-5يتضح من جدول ) 

في المحافظات األقل انخفاضا، وقد تقاربت    ٪ 91مقابل   في المحافظات األكثر انخفاضا،  ٪ 94.2بنسبة تصل إلي  

 ألقل انخفاضا في عدد المواليد. هذا النسبة بكل من الحضر والريف في كال من المحافظات اكثر وا

وجود مشاكل 

صحية أثرت 

 على اإلنجاب 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 7.3 8.2 6.1 9 9.8 6.9 5.8 6 5.7 يوجد 

 92.7 91.8 93.9 91 90.2 93.1 94.2 94 94.3 ال يوجد

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 
ُسئلت النساء الالئي ذكرن أن  لديهن مشكلة وأثرت علي اإلنجاب عن نوع هذا التأثير فقد كان أكبر تأثير كما يظهر  

في المحافظات    إنجابهناإلنجاب، فبلغت نسبة الالتي تأخر    (  هو تأخر2- 5(و) 1- 5(  وشكلي )5-5من جدول )

في المحافظات األقل انخفاضا، وكانت نسبة التأثير علي النساء في الحضر    ٪45.5، مقابل  ٪43,9األكثر انخفاضا  

النسبة   انخفاضا كانت  بينما كانت    ٪48.3أكثر من الريف ، ففي المحافظات األكثر  في    ٪  38.8في الحضر ، 

في الريف، يلي ذلك حدوث    ٪ 44.5مقابل    ٪49.4وفي المحافظات األقل انخفاضا بلغت النسبة في الحضر    الريف،

في المحافظات األقل    ٪ 14.4في المحافظات األكثر انخفاضا ،مقابل    ٪ 18.6عدم انجاب أطفال بنسبة  تصل إلى   

في المحافظات    ٪ 17.3ا ، مقابل في المحافظات األكثر انخفاض  ٪ 13.3متكرر بنسبة   إجهاض انخفاضا، ثم حدوث  

 األقل انخفاضا. 

وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ووجود  (49-15التوزيع النسبي للنساء السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من )4-5جدول 
 2021مصر  -مشاكل صحية أثرت على اإلنجاب والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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 نوع التأثير على اإلنجاب 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

 44,9 42.8 48.6 45.5 44.5 49.4 43.9 38.8 48.3 أخر اإلنـجاب

 16.1 12.7 22.5 14.4 12.8 20.3 18.6 12.4 23.8 عدم اإلنـجـاب

 15.6 16.5 14 17.3 18.3 13.9 13.3 12.4 14 إجهاض متكرر 

 23.4 28 14.9 22.8 24.5 16.5 24.2 36.4 14 أخرى 

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 633 411 222 369 290 79 264 121 143 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 
 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  – محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد

 قنا .  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل : المنيا 
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اخر اإلنجاب عدم اإلنجاب إجهاد متكرر أخري

حضر ريف جملة

 اإلنجاب ( ولديهن مشاكل صحية أثرت على 49-15التوزيع النسبي للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )5-5جدول 
 2021مصر  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب

( ولديهن مشاكل صحية أثرت على االنجاب 49-15التوزيع النسبي للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 1 -5شكل 
 2021مصر  -وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب والمحافظات األكثر انخفاضا عدد المواليد
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   مشاكل صحية للزوج الحالي / األخير  4-2 -5

ر انخفاضا ذكرن أن  من النساء السابا لهن الزواج في المحافظات األكث  ٪  98.6( أن  6- 5تشير بيانات جدول )

 في المحافظات األقل انخفاضا.    ٪  98.2أزواجهن ال يوجد لديهم مشاكل صحية تؤثر على اإلنجاب، مقابل 

وجود  
مشاكل 
صحية 

أثرت على  
 اإلنجاب

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  
مجموعة )أ( المحافظات 

 األكثر انخفاضا* 
المحافظات  مجموعة )ب( 

 األكثر انخفاضا** 

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

 1.6 1.7 1.5 1.8 2 1.2 1.4 1.3 1.6 يوجد 

 98.4 98.3 98.5 98.2 98 98.8 98.6 98.7 98.4 ال يوجد

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 

 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 
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حضر ريف جملة

صحية أثرت على  (  ولديهن مشاكل49-15التوزيع النسبي للنساء السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 2 -5 شكل 
 2021مصر  -االنجاب وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب والمحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد

وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ووجود  (49-15السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )التوزيع النسبي للنساء  6-5جدول 
 2021مصر  -مشاكل صحية ألزواجهن أثرت على اإلنجاب والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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لدى أزواجهن مشكلة صحية أثرت على اإلنجاب عن نوع هذا التأثير وكما تشير  ُسئلت النساء الالئي ذكرن أن  

من النساء في المحافظات األقل انخفاضا الالئي ذكرن    ٪   72.2( أن  4-5( و)3- 5(  وشكلي ) 7- 5) بيانات جدول  

اإلنجاب أن   على  أثرت  مشكلة صحية  أزواجهن  مقابل    لدى  اإلنجاب،  تأخر  في  المشكلة  هذا  ي  ف  ٪57.6سببت 

من النساء أن هذا المشكلة الصحية سببت في عدم اإلنجاب في    ٪  40.9المحافظات األكثر انخفاضا، كما ذكرت  

 من السيدات في المحافظات األقل انخفاضا.   ٪26.4المحافظات األكثر انخفاضا، مقابل  

 نوع التأثير على اإلنجاب 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي مجموعة )أ( المحافظات األكثر  
 انخفاضا* 

مجموعة )ب( المحافظات  
 األقل انخفاضا** 

 اإلقامة محل  محل االقامة  محل االقامة 

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

 65.2 70.2 57.4 72.2 74.1 64.3 57.6 61.5 55 أخر اإلنـجاب

 33.3 27.4 42.6 26.4 24.1 35.7 40.9 34.6 45 عدم اإلنـجـاب

 7. 1.2 0 0 0 0 1.5 3.8 0 اجهاض 

 7. 1.2 0 1.4 1.7 0 0 0 0 ال تعرف

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 138 84 54 72 58 14 66 26 40 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *محافظات مجموعة )أ( 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( ولدى أزواجهن مشاكل صحية وأثرت على  49-15السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )التوزيع النسبي للنساء  7-5جدول 
وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل  االنجاب

 2021مصر  -انخفاضا في عدد المواليد 
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 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –عة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *محافظات مجمو

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 
 

 الفيوم.  -القليوبية  –مياط د -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

55

45

0

61.5

34.6

3.8

57.6

40.9

1.5

0

10

20

30

40

50

60

70

اخر اإلنجاب عدم اإلنجاب إجهاد متكرر

حضر ريف جملة

64.3

35.7

74.1

24.1

72.2

26.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

اخر اإلنجاب عدم اإلنجاب

حضر

ريف

جملة

( ولدى أزواجهن مشاكل صحية وأثرت 49-15التوزيع النسبي للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 3 -5شكل  
وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( للمحافظات األكثر انخفاضا   على االنجاب

 2021مصر  -في عدد المواليد 

( ولدى أزواجهن مشاكل صحية وأثرت 49-15ة العمرية من )التوزيع النسبي للنساء السابق لهن الزواج في الفئ  4 -5شكل  
وفقاً لمحل اإلقامة )حضر/ريف( ونوع التأثير على اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( للمحافظات األقل انخفاضا في  على االنجاب

 2021مصر  -عدد المواليد 
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 أسباب عدم اإلنجاب   5-5

 ( جدول  من  يتضح  وكما  اإلنجاب  أو  الحمل  عدم  أسباب  عن  مطلقاً  ينجبن  لم  الالئي  النساء  وشكلي 8- 5ُسئلت   )             

في المحافظات     ٪76.9أغلب النساء ذكرن أنهن " ُسالم ولكن إرادة ربنا " وكانت نسبتهن  (  نجد أن  6- 5( و )5- 5)  

في المحافظات األقل انخفاضا ، يلي ذلك من ذكرن أن السبب متعلا بالزوجة    ٪   79.8األكثر انخفاضا ، مقابل  

قل انخفاضا ، ثم الالئي  في المحافظات األ  ٪   28.2في المحافظات األكثر انخفاضا ، مقابل    ٪ 26.9فكانت النسبة  

النسبة   أنها "أسباب متعلقة بالزوج" فقد بلغت  انخفاضا ،مقابل    ٪20.2ذكرن  المحافظات األكثر  في    ٪ 12.9في 

متساوية علي مستوي   النسب  فكانت  الزوجة"  الزوج" و"عقم  أما عن "عقم   ، انخفاضا  األقل    إجمالي المحافظات 

لي مستوي المحافظات األقل انخفاضا نجد أن نسب الالئي ذكرن أن  ،أما ع  ٪   10.6المحافظات األكثر انخفاضا  

 . ٪ 8.9وهي نسبة أعلي من "عقم الزوج" والتي بلغت   ٪ 13.7سبب  عدم االنجاب هو "عقم الزوجة " 

بالنظر لحضر وريف المحافظات األكثر واألقل انخفاضا فالالئي ذكرن أن "الزوجين سالم لكن ربنا لم يرد" في  

ن الحضر، كما كانت نسبة الالتي ذكرن أنها "أسباب متعلقة بالزوجة" في حضر المحافظات األكثر  الريف أكثر م

في الريف ، أما من ذكرن " أسباب متعلقة بالزوج " نجد أن النسبة في ريف    20.4، بينما كانت    ٪ 32.7انخفاضا 

رن  "أسباب متعلقة بالزوج" لم  ، وفيما يتعلا بمن ذك  ٪   20وفي الحضر    ٪ 30.9المحافظات األقل انخفاضا بلغت 

تختلف نسبتهن كثيرا في الريف  عن الحضر في المحافظات األكثر انخفاضا ، أما في المحافظات األقل انخفاضا   

في الريف، وبلغت  نسبة من ذكرن أن  سبب عدم اإلنجاب "عقم    ٪12.8في الحضر و    ٪   13.3فبلغت نسبتهن   

في الريف ، وتتساوى النسب بسبب "عقم    ٪  8,2مقابل      ٪  12.7فاضا  الزوج" في حضر المحافظات األكثر انخ

الزوجة" مع "عقم الزوج" في كل من الحضر والريف ،  وبلغت نسبة من ذكرن عقم الزوج في حضر المحافظات  

في   ٪ 6.7، و بسبب "عقم الزوجة" كانت النسبة   ٪  7.4، بينما  بلغت نسبتهن في الريف  ٪  13.3األقل انخفاضا   

 في الريف.  ٪  16لحضر و  ا
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 أسباب عدم االنجاب

 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

مجموعة )أ( المحافظات  إجمالي المحافظات 
 األكثر انخفاضا* 

مجموعة )ب( المحافظات  
 االقل انخفاضا** 

 اإلقامة محل  محل االقامة  محل االقامة 

 إجمالي ريف حضر  إجمالي ريف حضر  إجمالي ريف حضر 

 27.6 27.3 28.2 28.2 30.9 20.0 26.9 20.4 32.7 أسباب متعلقة بالزوجة 

 16.2 15.4 17.6 12.9 12.8 13.3 20.2 20.4 20.0 أسباب متعلقة بالزوج 

 78.5 81.1 74.1 79.8 81.9 73.3 76.9 79.6 74.5 الزوجين سالم لكن ربنا لم يرد 

 8.8 9.1 8.2 6.5 6.4 6.7 11.5 14.3 9.1 رغبة الزوجين 

 9.6 7.7 12.9 8.9 7.4 13.3 10.6 8.2 12.7 عقم الزوج 

 12.3 13.3 10.6 13.7 16.0 6.7 10.6 8.2 12.7 عقم الزوجة 

 3.5 4.2 2.4 4.8 6.4 0.0 1.9 0.0 3.6 غياب الزوج 

 7.9 7.7 8.2 8.1 7.4 10.0 7.7 8.2 7.3 أخرى 

 228 143 85 124 94 30 104 49 55 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 

 
 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –ا تشمل: بورسعيد محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاض

 قنا .  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 

 

أسباب متعلقة 
بالزوجه

أسباب متعلقة 
بالزوجه

الزوجين سالم لكن
ربنا لم يرد

رغبة الزوجين عقم الزوج عقم الزوجة غياب الزوج أخري

حضر ريف جملة

 سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 8-5جدول 

 2021مصر  -انخفاضا في عدد المواليدوفقا ألسباب عدم اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر واألقل 

 سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 5-5شكل  

 2021مصر  -وفقا ألسباب عدم اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر انخفاضا في عدد المواليد
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا .  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 

 النساء الحوامل أثناء إجراء البحث    5-6

-5يمتاز مقيام نسبة الحوامل حالياً من النساء بأنه مقيام يصور الوضع الحالي بصورة تقديرية، ويوضح الجدول )

  ٪   5.2لنساء الالئي ذكرن أنهن حوامل أثناء إجراء البحث وفقاً لمحل اإلقامة حيث نجد  ( نسبة ا7-5(  والشكل )9

النسبة    إجماليمن   كانت  بينما  البحث،  إجراء  وقت  حوامل  كن  انخفاضا  األكثر  المحافظات  في  في    ٪  7العينة 

  ٪  6.3األكثر انخفاضا المحافظات األقل انخفاضا. كما نجد نسبة النساء الحوامل وقت البحث في ريف المحافظات  

، بينما بلغت النسبة في ريف المحافظات األقل انخفاضا  ٪  4.3وانخفضت انخفاضا واضحا في الحضر لتصل إلى  

 في الحضر.  ٪  6.4مقابل  ٪  7.2

 

 

 

 

أسباب متعلقة 
بالزوجه

أسباب متعلقة 
بالزوجه

ن الزوجين سالم لك
ربنا لم يرد

رغبة الزوجين عقم الزوج عقم الزوجة غياب الزوج أخري

حضر ريف جملة

 سنة( ولم يسبق لهن اإلنجاب لعينة المحافظات المختارة  49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 6 -5شكل  

 2021مصر  -وفقا ألسباب عدم اإلنجاب ومحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد
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 عدد المواليد النخفاضالمحافظات وفقا  

 إجمالي المحافظات 
مجموعة )أ( المحافظات األكثر  

 انخفاضا* 

)ب(المحافظات األقل  مجموعة 

 انخفاضا** 

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

4.3 6.3 5.2 6.4 7.2 7.0 5.0 6.9 6.1 

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 إجمالي عدد النساء 

 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 

 

 

 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد       

 قنا.  – سوهاج  – أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا      
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا( ب)مجموعه

حضر ريف جمله

 

وفقا لمحل اإلقامة )حضر/ريف(  سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث 49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 9-5جدول 
 2021مصر  -والمحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد

وفقا لمحل اإلقامة )حضر/ريف(   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث 49-15نسبة النساء السابق لهن الزواج ) 7 -5شكل  
 2021مصر  -والمحافظات األقل انخفاضا في عدد المواليد
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 الرغبة في هذا الحمل  5-6-1

النساء الحوامل حاليا في المحافظات األكثر    إجماليمن    ٪   82.4(  أن  8-5( وشكل ) 10- 5تشير بيانات الجدول ) 

. كما بلغت نسبة  ٪  87.5انخفاضا كانت ترغبن في حملهن الحالي، بينما بلغت النسبة في المحافظات األقل انخفاضا  

  ٪ 80.6في حضر المحافظات األكثر انخفاضا و   ٪   84.5النساء الحوامل حاليا والتي كانت ترغبن في حملهن الحالي   

 في الريف.  ٪  87.4في الحضر و ٪  87.7وترتفع النسبة في المحافظات األقل انخفاضا لتصل إلى في الريف،  

وفقا لمحل اإلقامة  سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث 49- 15لهن الزواج ) التوزيع النسبي  للنساءالسابق 10-5جدول  
 2021مصر  –)حضر/ريف( ورغبتهن في هذا الحمل والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  في عدد المواليد 

الرغبة في 

 الحمل الحالي 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات األكثر مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي

 انخفاضا* 

مجموعة )ب( المحافظات األقل 

 انخفاضا**

 محل االقامة  محل االقامة  اإلقامة محل 

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

 85.2 84.8 85.8 87.5 87.4 87.7 82.4 80.6 84.5 ترغب

 14.8 15.2 14.2 12.5 12.6 12.3 17.6 19.4 15.5 ترغب ال

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جملة

عدد النساء  
 الحوامل

110 129 239 73 214 287 183 343 526 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل : بورسعيد 

 قنا .   –سوهاج   –أسيوط  –المنيا  **محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل :

 

 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل : بورسعيد 

 قنا .  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل : المنيا 
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا( ب)مجموعة 

حضر ريف جملة

وفقا   سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ترغبن في هذا الحمل 49-15توزيع النساءالسابق لهن الزواج ) 8 -5الشكل  
 2021مصر  –انخفاضا  في عدد المواليد لمحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر واألقل 
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 استخدام وسائل تنظيم األسرة 5-6-2

( يتضح أن  غالبية النساء الحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغبن  9- 5( والشكل ) 11- 5) بإستقراء بيانات جدول  

وسيلة   استخدمن  الالئي  النساء  نسبة  بلغت  فقد  األسرة،  لتنظيم  وسيلة  يستخدمن  كن  الحمل  هذا  في    ٪   83.3في 

إلي   النسبة  انخفاضا ، انخفضت  انخفاض   ٪ 72.2المحافظات األكثر  المحافظات األقل  للنساء  في  ا، وحدوث حمل 

بالرغم من استخدامهن لوسائل تنظيم األسرة يظهر سوء استخدام السيدة للوسيلة أو فشل الوسيلة مما يلزم التوعية  

 الجيدة للنساء المستخدمات عن طرو استخدام الوسيلة والمتابعة المستمرة لهن. 

ت لوسيلة تنظيم األسرة وكن ال ترغبن في الحمل  وبالنظر لحضر المحافظات األكثر انخفاضا نجد أن نسبة المستخدما

وفي    ٪ 66.7، بينما انخفضت النسبة في حضر المحافظات األقل انخفاضا إلى  ٪  84وفي الريف    ٪   82.4الحالي  

 . ٪ 74.1الريف 

سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغبن في هذا  49- 15لهن الزواج ) : التوزيع النسبي  للنساءالسابق11-5جدول 
  –وفقا لمحل اإلقامة )حضر/ريف(  واستخدامهن لوسيلة تنظيم األسرة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  في عدد المواليد  الحمل

 2021مصر 

   

استخدام وسيلة 
 تنظيم األسرة

 المواليد المحافظات وفقاً النخفاض عدد 
 المحافظات  إجمالي

 
مجموعة )أ( المحافظات األكثر 

 انخفاضا* 
مجموعة )ب( المحافظات األقل 

 انخفاضا**

 محل االقامة  محل االقامة  محل االقامة 

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

 78.2 78.8 76.9 72.2 74.1 66.7 83.3 84 82.4 استخدمت

 21.8 21.2 23.1 27.8 25.9 33.3 16.7 16 17.6 لم تستخدم 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

 78 52 26 36 27 9 42 25 17 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا .  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  – محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد        

 قنا .  – سوهاج  – أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا         
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا( ب)مجموعة 

حضر ريف جملة

وفقا  سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغبن في هذا الحمل 49-15لهن الزواج ) توزيع  النساءالسابق 9 -5الشكل  
 لمحل اإلقامة )حضر/ريف(  واستخدامهن لوسيلة تنظيم األسرة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  في عدد المواليد  

 2021مصر 
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 أسباب استخدام وسائل تنظيم األسرة 5-6-3

( أن غالبية النساء الحوامل حالياً وكن يستخدمن وسيلة لتنظيم  10-5)   (  وشكل 12-5أوضحت نتائج جدول )   

، مقابل    ٪ 71.4المحافظات األكثر انخفاضا    إجمالي األسرة أغلبهن ال يردن اإلنجاب مطلقا ، فقد بلغت نسبتهن في  

  ٪ 64.3سبة  المحافظات األقل انخفاضا، وبالنظر لحضر المحافظات األكثر انخفاضا فبلغت الن  إجمالي من    ٪ 65.4

، وفيما يتعلا بالمحافظات األقل انخفاضا فجميع سيدات الحضر  و نحو نصف النساء في الريف  ٪76.2وفي الريف  

 كن ال يرغبن في اإلنجاب مطلقا . 

مل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغبن في هذا سنة( والحوا 49- 15التوزيع النسبي  للنساءالسابق لهن الزواج ) 12-5جدول 
وفقا لمحل اإلقامة )حضر/ريف(  واسباب استخدام الوسيلة  والمحافظات األكثر واألقل  الحمل  و يستخدمن وسائل تنظيم اأٍلسرة

 2021مصر  –انخفاضا  في عدد المواليد

أسباب استخدام 

وسائل تنظيم  

 األسرة

 مجموعات محافظات العينة المنخفضة المواليد 

 المحافظات  إجمالي
مجموعة )أ( المحافظات األكثر 

 انخفاضا* 

مجموعة )ب( المحافظات األقل 

 انخفاضا**

 جملة ريف حضر  جملة ريف حضر  جملة ريف حضر 

 31.1 34.1 25.0 34.6 45 0 28.6 23.8 35.7 اإلنجاب بعد فترة 

عدم اإلنجاب 

 مطلقا 
64.3 76.2 71.4 100 55 65.4 75.0 65.9 68.9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الجملة

 61 41 20 26 20 6 35 21 14 عدد النساء 

 الفيوم.  -القليوبية  – دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد  

 قنا .  –سوهاج   –أسيوط  –**محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط   -السويس  – محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد           

 قنا . –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا           
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  المحافظات األقل انخفاضا( ب)مجموعة

حضر ريف جملة

سنة( والحوامل أثناء إجراء البحث  وكن ال ترغبن في هذا الحمل  و  49-15توزيع النساءالسابق لهن الزواج ) 10 -5  شكل  
وفقا لمحل اإلقامة )حضر/ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  في عدد  يستخدمن وسائل تنظيم اأٍلسرة  لعدم اإلنجاب مطلقاً 

 2021مصر  –المواليد
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السادمالفصل   

 تفضيالت اإلنجاب
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 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النتائج

األكثر شيوعاً في  إجمالي المحافظات األكثر إنخفاضا حيث    (عدد األطفال المرغوب ) يمثل إنجاب طفلين    •

من النساء الالئي سبا لهن الزواج  يرغبن في أسرة من طفلين ، و فيما يتعلا بالمحافظات    ٪44,0نجد أن 

األقل إنخفاضا  فنجد أن إنجاب أربع أطفال يمثالن عدد األطفال المرغوب األكثر شيوعاً بنسبة تصل إلى  

36.5 ٪ . 

طفل للنساء الالئي سبا لهن الزواج في المحافظات األقل    2.9المتوسط  المثالي لعدد األطفال باألسرة    بلغ   •

 طفل بالمحافظات األكثر انخفاضا .  2.6انخفاضا، وينخفض هذا المتوسط ليصل إلى  

ذكر إذا    غالبية النساء الالئي سبا لهن الزواج  بإجمالي المحافظات األكثر انخفاضا ال يفضلن إنجاب طفل  •

 للنساء بالمحافظات األقل انخفاضا.   ٪  54.3، مقابل   ٪77.4كان لديهن بنات فقط بنسبة تصل إلى  

من  النساء الالئي سبا لهن الزواج  بالمحافظات األكثر انخفاضا تعتقدن أن  السيدة يجب أن     ٪ 51نحو       •

بالمحافظات األقل    ٪  48.6قليال إلى  تنتظر  ثالث أعوام قبل إنجاب الطفل التالي،  انخفضت  هذا النسبة  

من النساء بالمحافظات األكثر انخفاضا يعتقدن أن الفترة المثالية بين المواليد يجب أن     ٪  21انخفاضا، و  

بالمحافظات األقل انخفاضا، أي بنسبة زيادة    ٪  32.0تكون قصيرة )عامان فقط( ، ارتفعت هذا النسبة  إلى 

لغت نسبة النساء بالمحافظات األكثر انخفاضا الالئي يعتقدن  أن الفترة المثالية  نقطة مئوية ،  وب  11.0قدرها  

سنوات   أربعة  تكون  أن  يجب  المواليد  إلى    ٪   19.3بين  النسبة   انخفضت  األقل    ٪ 12.1،  بالمحافظات 

 انخفاضا.  

الحمل أو    من النساء المقيمات في حضر المحافظات األكثر إنخفاضا كن يرغبن في جميع حاالت   ٪   88نحو   •

اليرغبن في جميع حاالت الحمل أو الوالدة التي حدثت لهن ، كما     ٪   12الوالدة التي حدثت لهن مقابل نحو 

 أفادت نفم النسب تقريباً النساء المقيمات بريف المحافظات األقل انخفاضا. 

االسباب التي إدت إلى   تعتبر  عدم فاعلية الوسيلة المستخدمة  يليها عدم استخدام وسيلة تنظيم أسرة، من أهم •

بأي     ٪    10حدوث حاالت حمل أو والدة غير المرغوب فيها أما بالنسبة لألسباب األخرى فال تتعدى النسبة  

 من مجموعتي المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا في عدد المواليد 

 

 

نفضيالت النوع ، واالتجاهات حول الفترة    ت عن حجم األسرة المرغوب فيه ،ايتناول هذا الفصل بيان

 . المثالية للمباعدة بين المواليد و االنجاب غير المخطط وغير المرغوب فيه واسباب اإلنجاب غير المرغوب به 

 

 

 

 

 الفصل السادس تفضيالت االنجاب
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 األسرة  العدد األمثل من األطفال الذي تفضله المرأة في6-1

مثل من األطفال التي ترغب المرأة في إنجابه   ُسئلت النساء  المشاركات في البحث سؤال افتراضي عن العدد األ

  بغض النظر عن قدرتها الشخصية على ذلك من ناحية   وعدد من انجبتهم من أطفال من قبل من  ناحية أخرى، 

 وكان الهدف من هذا  السؤال هو التعبير عن الرغبات الشخصية وليم من أجل تصور االتجاهات السائدة  لإلنجاب.  

 مثل من األطفال في األسرة وفقا لمحل االقامة العدد األ  6-1-1

( أن إنجاب طفلين يمثالن عدد األطفال المرغوب األكثر شيوعاً في  إجمالي المحافظات  1- 6تشير بيانات جدول )

من النساء الالئي سبا لهن الزواج  يرغبن في أسرة من طفلين ، يلي ذلك   ٪44,0األكثر إنخفاضا حيث نجد أن  

على الترتيب (  وينطبا هذا النمط على النساء    ٪   14.8و    ٪  39.4ال ثم أربع أطفال بنسبة )تفضيل  ثالث أطف

المقيمات في  المناطا الحضرية أما النساء المقيمات بالمناطا الريفية  فيمثل وجود ثالث أطفال العدد المرغوب  

إنخفاضا  فنجد أن إنجاب أربع أطفال يمثالن  األكثر شيوعاً يلية طفلين ثم أربع أطفال  . فيما يتعلا بالمحافظات األقل  

إلى   تصل  بنسبة  األكثر شيوعاً  المرغوب  األطفال  بنسبة    ٪   36.5عدد  ثم طفلين  أطفال  ثالث  تفضيل   ذلك             يلي 

النساء    ٪  23.5و    ٪  34.2)   أما  الريفية  المناطا  المقيمات في   النساء  النمط على  الترتيب( وينطبا هذا  على 

المناطا الحضرية فيتشابه نمطهن مع نمط النساء المقيمات في  المناطا الحضرية بالمحافظات األكثر  المقيمات ب

 إنخفاضا. 

طفل للنساء الالئي سبا لهن الزواج   2.9كما تشير البيانات  إلى أن المتوسط  المثالي لعدد األطفال باألسرة قد بلغ   

طفل بالمحافظات األكثر انخفاضا،  كما بلغ    2.6ليصل إلى  في المحافظات األقل انخفاضا، وينخفض هذا المتوسط  

طفل للسيدات المتزوجات حاليا في المحافظات األقل انخفاضا ينخفض   3.2المتوسط  المثالي لعدد األطفال باألسرة 

 طفل بالمحافظات األكثر انخفاضا.  2.8إلى 
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سرة العدد األمثل من األطفال في األ  

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 اإلجمالي ريف حضر  اإلجمالي ريف حضر 

1 0.6 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 

2 48.5 38.4 44.0 35.1 19.0 23.5 

3 37.1 42.4 39.4 33.7 34.4 34.2 

4 12.0 18.3 14.8 28.5 39.5 36.5 

5 1.4 0.5 1.0 1.5 4.3 3.6 

6 +  0.4 0.2 0.4 0.9 2.5 2.0 

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

المتوسط  المثالي لعدد األطفال  للنساء  

 السابق لهن الزواج
2.5 2.7 2.6 2.6 3.0 2.9 

 4049 2919 1130 4546 2029 2517 عدد السيدات السابق لهن الزواج

للنساء  المتوسط  المثالي لعدد األطفال  

 ً  المتزوجات حاليا
2.7 2.8 2.8 3.0 3.4 3.2 

 3920 2830 1090 4341 1949 2392 عدد السيدات المتزوجات حاليا 

 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا **محافظات 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -*** تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 العدد األمثل من األطفال في األسرة وفقا لعدد المواليد األحياء للسيدات 6-1-2

( توزيع النساء الالئي سبا  2-6بعدد األطفال الذين انجبتهم فعال، فيوضح جدول )   تتأثر تفضيالت اإلنجاب للسيدة

لهن الزواج حسب العدد األمثل من األطفال ووفقا لعدد المواليد األحياء، حيث يالحظ ان عدد األطفال االمثل مرتبطا  

من النساء  الالئي لديهن طفل    ٪  71.1لدرجة كبيرة بعدد األطفال الفعلي للسيدة، حيث تشير البيانات إلى أن هناك  

إلى   تنخفض  انخفاضا،  األكثر  بالمحافظات  طفلين  هو  باألسرة  األطفال  من  المناسب  العدد  في  رأيهن  فإن  واحد، 

من   ٪  64.4للنساء الالئي سبا لهن الزواج بالمحافظات األقل انخفاضا أي ما يقارب النصف، بينما هناك   ٪ 35.3

وفقاً لرأيهن في العدد األمثل من   ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من )1-6جدول 
 2021مصر  -األطفال في األسرة ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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النساء  الالئي لديهن طفلين، أعربن عن الرغبة في  عدد يساوي العدد الحالي لهن بالمحافظات األكثر انخفاضا،  

. وأكثر من نصف النساء الالئي لديهن ثالثة  للنساء بالمحافظات األقل انخفاضا   ٪  32.4تنخفض تلك النسبة إلى  

  ٪ 44.4، أعربن عن الرغبة في  عدد يساوي العدد الحالي لهن بالمحافظات األكثر انخفاضا ، مقابل    ٪ 58.4أطفال  

 للنساء بالمحافظات األقل انخفاضا.  

كثر بالمحافظات األكثر  من النساء الالئي لديهن خمسة أطفال فأ  ٪  33.8ويتضح ايضاً من الجدول سالف الذكر أن   

للنساء بالمحافظات    ٪ 44.7انخفاضا ، أعربن عن الرغبة في  عدد أقل من العدد الحالي لهن ) أربعة أطفال(  ، مقابل  

 األقل انخفاضا. 

ن  للنساء الالئي لديه  3.1للنساء الالئي لديهن طفل واحد و    2.3يتراو  المتوسط  المثالي لعدد األطفال  ما بين   

انخفاضا ، حيث   للمحافظات األقل  بالنسبة  بينما يختلف الوضع  انخفاضا،  بالمحافظات األكثر  فأكثر  خمسة أطفال 

للسيدات الالئي لديهن خمسة أطفال فأكثر،   3.6للنساء الالئي لديهن طفل واحد و    2.6يتراو  المتوسط ما بين  

 (. 1- 6ن المزيد من األطفال شكل )ممايدل على  أن النساء في المحافظات األقل انخفاضا  يفضل

العدد  

األمثل من  

األطفال  

 في األسرة 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 متوسط عدد المواليد األحياء  متوسط عدد المواليد األحياء 

0 1 2 3 4 5 + + 5 4 3 2 1 0 اإلجمالي    اإلجمالي  

1 3.1 1.1 0.0 0.3 0.4 0.0 0.4 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 0.0 0.2 

2 75.6 71.1 64.4 30.6 34.0 18.4 44.0 54.3 35.3 32.4 18.1 20.6 15.3 23.5 

3 15.0 21.9 28.7 58.4 32.0 38.7 39.4 24.4 35.3 39.3 44.4 26.7 27.9 34.2 

4 5.6 5.9 6.5 10.3 31.9 33.8 14.8 17.7 24.1 26.2 33.9 47.4 44.7 36.5 

5 0.0 0.0 0.3 0.4 1.1 7.0 1.0 2.4 2.1 1.5 2.1 3.1 7.7 3.6 

6 +  0.6 0.0 0.1 0.1 0.6 2.1 0.4 0.6 2.6 0.5 1.2 1.9 4.3 2.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي 

 

وفقاً لرأيهن في العدد األمثل من   ***(49-15ة من )التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمري 2-6جدول 
 2021مصر  -األطفال في األسرة ومتوسط عدد المواليد األحياء والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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(*** وفقاً لرأيهن في العدد األمثل 49-15: التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 2-6جدول  تابع
 2021مصر  -من األطفال في األسرة ومتوسط عدد المواليد األحياء والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد

العدد األمثل  

من األطفال  

األسرة في   

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 متوسط عدد المواليد األحياء  متوسط عدد المواليد األحياء 

0 1 2 3 4 5 + + 5 4 3 2 1 0 اإلجمالي    اإلجمالي  

المتوسط   

لعدد    المثالي

األطفال   

للنساء  

السابق لهن  

 الزواج 

2.3 2.4 2.3 2.6 3.0 3.1 2.6 2.6 2.6 2.7 3.0 2.8 3.6 2.9 

عدد السيدات  

السابق لهن  

 الزواج 

160 356 1214 1576 855 385 4546 164 340 738 988 861 958 4049 

المتوسط   

المثالي لعدد  

األطفال  

للنساء  

المتزوجات  

 ً  حاليا

2.2 2.3 2.5 2.8 3.0 3.4 2.8 2.7 3.1 3.0 3.2 3.4 3.6 3.3 

عدد السيدات  

المتزوجات  

 حاليا 

152 326 1163 1512 820 368 4341 167 305 709 962 847 930 3920 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –انخفاضا تشمل: المنيا محافظات مجموعة )ب( األقل **

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -*** تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

العدد األمثل من األطفال في األسرة للنساء الالئي سبا لهن الزواج وفقا لبعض الخصائص  6-1-3

 الخلفية

لبعض لخصائص خلفية  ( التباينات في تفضيل  العدد المناسب من األطف3-6يعرض جدول )  ال في األسرة طبقاً 

، وكما هو موضح في الجدول إلى أن المقيمات في الحضر تفضلن  عدد أقل من    مختارة للنساء السابا لهن الزواج  

األطفال بالمقارنة بالمقيمات في الريف  وينطبا هذا النمط على كال من المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا في عدد 

ا وجد أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للسيدة زاد ميلها إلى تفضيل  عدد قليل من األطفال في األسرة  المواليد ، كم

 ( أيضاً. 2- 6بالمقارنة بمن هن أقل تعليماً وهذا مايوضحة شكل ) 
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وفقاً للمحافظات األكثر  ***(49-15الزواج في الفئة العمرية من )للنساء  السابق  لهن المتوسط  المثالي لعدد األطفال   1 -6شكل 
 2021مصر  -واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 العدد األمثل من األطفال في األسرة  العدد األمثل من األطفال في األسرة 

1 2 3 4 5 6 + + 6 5 4 3 2 1 اإلجمالي    اإلجمالي  

 محل اإلقامة 

 100 0.9 1.5 28.5 33.7 35.1 0.4 100 0.4 1.4 12.0 37.1 48.5 0.6 حضر 

 100 2.5 4.3 39.5 34.4 19.0 0.2 100 0.2 0.5 18.3 42.4 38.4 0.0 ريف 

 الحالة التعليمية للسيدات 

لم تذهب  

 للمدرسة 
0.0 31.3 40.4 24.1 3.5 0.7 100 0.0 18.2 31.5 41.6 4.9 3.7 100 

لم  

تحصل  

على  

 شهادة 

0.7 42.5 34.9 20.0 1.5 0.4 100 0.0 18.3 39.9 35.3 3.6 2.9 100 

 100 1.8 5.1 40.1 31.9 20.9 0.3 100 0.2 0.6 18.9 38.3 41.3 0.6 ابتدائية 

 100 1.2 4.8 37.6 33.7 22.1 0.6 100 1.1 0.8 17.4 40.3 39.8 0.6 اعدادية 

ثانوي  

عام/فني  

أزهري /  

0.2 45.7 40.2 13.1 0.5 0.3 100 0.2 25.0 36.0 34.6 2.5 1.6 100 

فوق  

 المتوسط 
0.0 41.8 49.2 90.0 0.0 0.0 100 0.5 33.0 33.5 32.4 0.5 0.0 100 

جامعة /  

معهد  

 عالي 

0.6 51.8 37.4 8.9 1.1 0.2 100 0.3 35.3 35.3 26.6 1.7 0.7 100 

اعلى من  

 الجامعي 
0.5 54.9 34.9 9.8 0.0 0.0 100 0.0 39.6 36.0 24.3 0.0 0.0 100 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا **

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -*** تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 
 
 
 
 
 
 
 

وفقاً لرأيهن في العدد األمثل من   ***(49-15واج في الفئة العمرية من )التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الز 3-6جدول  
 2021مصر  -األطفال في األسرة وبعض الخصائص المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –ألكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد محافظات مجموعة )أ( ا

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

    الذي يفضله الزوج  العدد األمثل من األطفال 6-1-4

ان دراسة تفضيالت الزوج اإلنجابية يعتبر عنصر مهم جدا ويؤثر بوضو  في قرارات الحمل للزوجين واإلنجاب،   

ومن خالل الدراسة تم سؤال النساء السابا لهن الزواج عن العدد المناسب لالطفال في األسرة من وجهة نظرهن،   

  (  حصيلة اإلجابة على هذا السؤال، 3- 6(  وشكل ) 4- 6رأيهن ويتضمن جدول ) وعما إذا كان رأى الزوج متوافا مع  

من النساء في إجمالي  المحافظات األكثر إنخفاضا تعذر عليهن إعطاء إجابة عن هذا السؤال،    ٪   2حيث وجد أن نحو  

أن    ٪  3مقابل نحو   ، كما وجد  انخفاضا  األقل  المحاف   ٪  79.1بالمحافظات  إجمالي  النساء في  ظات األكثر  من 

مقابل    ، المثالي في رأيهن   للعدد  أزواجهن كان مطابقاً  لدى  المثالي  أن عدد األطفال  ذكرن    ٪   70.1انخفاضا  

من النساء الالئي سبا لهن الزواج بالمحافظات األكثر انخفاضا أن     ٪  17.1بالمحافظات األقل انخفاضا،  كما ذكر  

بالمحافظات    ٪22.8دد المثالي في رأيهن  ، وترتفع  هذا النسبة إلى  إنجاب عدد  أطفال أكثر للع   ون ازواجهن يفضل 

نقطة مئوية.  كما أن هناك نسبة قليلة من النساء ذكرن أن ازواجهن  5.7األقل انخفاضا، أي بنسبة ارتفاع قدرها  
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وفقاً لرأيهن في العدد األمثل من   ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 2 -6شكل 
 2021مصر  -األطفال في األسرة والمستوى التعليمي والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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انخفاضا،    بالمحافظات األكثر  ٪2.4يرغبن في إنجاب عدد أطفال اقل للعدد المثالي في رأيهن  حيث بلغت نسبتهن 

 بالمحافظات األقل انخفاضا.   ٪ 4.5ارتفعت الى 

عدداألطفال  

المثالي  

الذي  

بفضله  

 الزوج 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 المجموعة )ب( المحافظات األقل انخفاضا**  المجموعة )أ( المحافظات األكثر انخفاضا* 

األطفال في األسرة الذي تفضله الزوجة العدد األمثل من   العدد األمثل من األطفال في األسرة  الذي تفضله الزوجة  

1 2 3 4 5 6 + + 6 5 4 3 2 1 اإلجمالي    اإلجمالي  

مساو  

للعدد  

المثالي  

 للزوجة 

68.8 77.9 81.6 76.3 78.3 81.3 79.1 22.2 67.3 72.7 71.5 62.5 49.4 70.1 

أكبر من  

العدد  

المثالي  

 للزوجة 

12.5 19.3 14.1 18.8 15.2 12.5 17.1 33.3 28.5 20.3 21.0 29.9 19.3 22.8 

أقل من  

العدد  

المثالي  

 للزوجة 

6.3 1.5 3.1 3.3 4.3 6.3 2.4 44.4 1.4 4.5 5.3 3.5 25.3 4.5 

ال تعرف /  

 رفضت 
12.5 1.5 1.3 1.6 2.2 0.0 1.5 0.0 2.8 2.5 2.2 4.2 6.0 2.6 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي 

عدد  

السيدات  

الالئي  

سبق لهن  

 الزواج 

16 2000 1792 675 46 16 4546 9 951 1386 1476 144 83 4049 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *

 قنا.  –سوهاج   –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا **

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -*** تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 

 

وفقاً لعدد األطفال المثالي  الذي يفضله  ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 4-6جدول 
 2021مصر  -المثالي لدى الزوجة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليدالزوج مقارنة بعدد األطفال 



 
 

 

101 
 

 
 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –ل: بورسعيد محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشم

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

   تفضيالت النوع 6-2

من أحد أهم العوامل العديدة التي تلعب دورها في عملية اتخاذ القرار الخاص بعدد نجد  التأثير النوعي لألطفال  

 األطفال المرغوب في  األسرة . 

 التفضيل إلنجاب طفل ذكر إذا كان لديهن بنات فقط  6-2-1

( أن غالبية النساء الالئي سبا لهن الزواج  بإجمالي المحافظات األكثر انخفاضا  4- 6)  (  وشكل5-6)  يوضح جدول

للنساء بالمحافظات     ٪ 54.3، مقابل    ٪ 77.4ال يفضلن إنجاب طفل ذكر إذا كان لديهن بنات فقط بنسبة تصل إلى 

وبالنسبة    ٪  80.6انخفاضا    األقل انخفاضا.  كما بلغت هذا النسبة  للنساء المقيمات في حضر المحافظات األكثر

،  وفيما يتعلا بالمقيمات بالمناطا    ٪  67.4للنساء المقيمات بحضر المحافظات األقل إنخفاضا فقد بلغت هذا النسبة  

 بالمحافظات األقل انخفاضا.  ٪   49.2بالمحافظات األكثر انخفاضا و    ٪  73.4الريفية فبلغت هذا النسبة   
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وفقاً لعدد األطفال المثالي  الذي  ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 3 -6شكل  
 2021مصر  -يفضله الزوج مقارنة بعدد األطفال المثالي لدى الزوجة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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ولربط سلوك النساء بالحالة التعليمية والتي ستؤثر بشكل أو بأخر في تحديد نمط التفكير في قرار إنجاب طفل ذكر  

إذا كان لديهن بنات فقط ، فيتضح من بيانات الجدول سالف الذكر أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للنساء، كلما  

ر  إذا كان لديهن بنات فقط، ولكن مع مالحظة ارتفاع نسبتهن  ارتفعت نسبة النساء  الالئي ال يفضلن إنجاب طفل ذك

المثال   سبيل  فعلى  انخفاضا.  األقل  بالمحافظات  مقارنة  انخفاضا  األكثر  بالمحافظات  التعليمية  الحاالت  معظم  في 

نحو   النسبة من  هذا  إلى    ٪ 72انخفضت   انخفاضا  األكثر  بالمحافظات  للمدرسة  تذهب  لم  الالئي    ٪ 44.9للنساء 

 لمحافظات األقل انخفاضا.  با

وعلى الجانب اآلخر نجد ارتفاع نسبة النساء الالئي يفضلن إنجاب  طفل ذكر في حالة لديهن بنات فقط  بالمحافظات  

األقل انخفاضا مقارنة بأالمحافظات األكثر انخفاضا سواء كان على المستوى اإلجمالي أو على مستوى الحالة التعليمية  

 للسيدات.
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 الخصائص 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  إجمالي المحافظات 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

التفضيل إلنجاب  طفل ذكر  إذا كان 

 لديهن بنات فقط 

طفل ذكر  إذا   التفضيل  إلنجاب

 كان لديهن بنات فقط 

التفضيل  إلنجاب  طفل ذكر  إذا 

 كان لديهن بنات فقط 

يوجد  

 تفضيل 

ال يوجد 

 تفضيل 
 اإلجمالي

يوجد  

 تفضيل 

ال يوجد 

 تفضيل 
 اإلجمالي

يوجد  

 تفضيل 

ال يوجد 

 تفضيل 
 اإلجمالي

 محل االقامة 

 100 76.5 23.5 100 67.4 32.6 100 80.6 19.4 حضر 

 100 59.1 40.9 100 49.2 50.8 100 73.4 26.6 ريف

 100 59.1 40.9 100 54.3 45.7 100 77.4 22.6 اإلجمالي

 الحالة التعليمية للسيدات

لم تذهب 

 للمدرسة
28.1 71.9 100 55.1 44.9 100 46.1 53.9 100 

لم تحصل على  

 شهادة 
27.3 72.7 100 51.8 48.2 100 39.6 60.4 100 

 100 61.3 38.7 100 47.1 52.9 100 73.3 26.7 ابتدائية

 100 60.2 39.8 100 50.0 50.0 100 74.3 25.7 اعدادية

ثانوي عام/فني  

أزهري/  
22.1 77.9 100 41.2 58.8 100 29.7 70.3 100 

 100 73.6 26.4 100 67.0 33.0 100 79.9 20.1 فوق المتوسط 

جامعة / معهد  

 عالي 
14.2 85.8 100 24.8 75.2 100 17.5 82.5 100 

اعلى من 

 جامعي
20.9 79.1 100 20.7 79.3 100 20.9 79.1 100 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 

 

 

 

 

وفقاً لتفضيل إنجاب  طفل ذكر  إذا  ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 5-6جدول  
 2021مصر –د المواليد كان لديهن بنات فقط وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عد
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 الفيوم. -ة القليوبي –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

    التفضيل إلنجاب طفل ذكر إذا كان لديهن بنات فقط وتوافا رأى الزوجين 6-2-2

( أن  غالبية الزوجات الالئي يفضلن إنجاب  طفل ذكر إذا كان  5- 6( وشكل ) 6- 6ت الواردة في جدول )تشير البيانا

في المحافظات األكثر انخفاضا،    ٪ 88.4لديهن بنات فقط قد توافا رأيهن مع رأي أزواجهن  حيث بلغت نسبتهن  

نسبة التوافا بين راي الزوجين في حالة    بالمحافظات األقل انخفاضا.  كما انخفضت   ٪  90.2وترتفع هذا النسبة إلى  

بالمحافظات األكثر انخفاضا    ٪  81.8عدم تفضيل الزوجة إلنجاب  طفل ذكر إذا كان لديها بنات فقط لتصل إلى  

 بالمحافظات األقل انخفاضا.  ٪   75ونحو  

كما تقاربت    ارتفعت نسبة توافا راي االزواج مع الزوجات بالحضر في حالة تفضيل الزوجات إلنجاب طفل ذكر 

على الترتيب.    ٪90.5،    ٪  91.8النسبة بكل من المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا حيث بلغت  

أما في الريف، فقد انخفضت نسبة توافا رأي األزواج مع رأي الزوجات في حالة تفضيل الزوجات إلنجاب طفل  

 بالمحافظات األقل انخفاضا.   ٪   90.2و  بالمحافظات األكثر انخفاضا    ٪  85.4ذكر  لتصل إلى 

بالرغم من عدم تفضيل  مك فقط  بنات  لديهم  إذا كان  ذكر  إنجاب طفل  تفضيل بعض االزواج  إلى  البيانات  ا تشير 

 بالمحافظات األقل انخفاضا.   ٪  25.6بالمحافظات األكثر انخفاضا مقابل    ٪  18.2زوجاتهم لذلك، بنسبة تصل الى 
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وفقاً لتفضيل إنجاب  طفل ذكر  إذا  ***(49-15لهن الزواج في الفئة العمرية من )  التوزيع النسبي للنساء  السابق 4 -6شكل  
 2021مصر –كان لديهن بنات فقط ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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تفضيل الزوجة إلنجاب 

ولد في حالة إنجاب أطفال  

 كلهم بنات 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )ب(  مجموعة )أ(  إجمالي المحافظات 

 المحافظات األقل انخفاضا**  المحافظات األكثر انخفاضا* 

توافق راي الزوج مع رأى 

 الزوجة

توافق راي الزوج مع رأى 

 الزوجة

توافق راي الزوج مع رأى 

 الزوجة

يوجد  

 توافق 

ال يوجد 

 توافق 
 اإلجمالي

يوجد  

 توافق 

ال يوجد 

 توافق 
 اإلجمالي

يوجد  

 توافق 

ال يوجد 

 توافق 
 اإلجمالي

 الحضر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 100 8.8 91.2 100 9.5 90.5 100 8.2 91.8 يوجد تفضيل 

 100 18.8 81.2 100 20.5 79.5 100 18.1 81.9 ال يوجد تفضيل 

 100 16.4 83.6 100 16.9 83.1 100 16.2 83.8 اإلجمالي

 الريف

 

 

 

 

 

 

 

  

 100 11.1 88.9 100 9.8 90.2 100 14.6 85.4 يوجد تفضيل 

 100 23.1 76.9 100 28.3 71.7 100 18.2 81.8 ال يوجد تفضيل 

 100 18.2 81.8 100 18.9 81.1 100 17.2 82.8 اإلجمالي

 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

  

 100 10.4 89.6 100 9.8 90.2 100 11.6 88.4 يوجد تفضيل 

 100 21.0 79.0 100 25.6 74.4 100 18.2 81.8 ال يوجد تفضيل 

 100 17.5 82.5 100 18.3 81.7 100 16.7 83.3 اإلجمالي

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *محافظات مجموعة )أ( 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 

 

وفقاً لتوافق  رأى الزوجين  لتفضيل  ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 6-6جدول 
  -والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد إنجاب  طفل ذكر  إذا كان لديهن بنات فقط ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( 

 2021مصر
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 الفيوم. -القليوبية  –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 االتجاهات حول الفترة المثالية للمباعدة بين المواليد  6-3

ُسئلت  النساء الالئي سبا لهن الزواج حول الفترة الزمنية المثلى التي يجب أن تنتظرها السيدة بين المواليد وتوضح   

ألكثر انخفاضا  من  النساء الالئي سبا لهن الزواج  بالمحافظات ا   ٪ 51(   أن نحو   7-6النتائج  الواردة في جدول ) 

  ٪  48.6تعتقدن أن  السيدة يجب أن تنتظر  ثالث أعوام قبل إنجاب الطفل التالي،  انخفضت  هذا النسبة قليال إلى  

من النساء بالمحافظات األكثر انخفاضا يعتقدن أن الفترة     ٪  21بالمحافظات األقل انخفاضا، كما تشير البيانات أن  

بالمحافظات األقل    ٪   32.0ن قصيرة )عامان فقط( ، ارتفعت هذا النسبة  إلى  المثالية بين المواليد يجب أن تكو 

نقطة مئوية ،  وبلغت نسبة النساء بالمحافظات األكثر انخفاضا الالئي يعتقدن     11.0انخفاضا، أي بنسبة زيادة قدرها  

بالمحافظات   ٪ 12.1إلى    ، انخفضت النسبة    ٪  19.3أن الفترة المثالية بين المواليد يجب أن تكون أربعة سنوات  

 األقل انخفاضا.  
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وفقاً لتوافق  رأى الزوجين  لتفضيل  ***(49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 5 -6شكل  
 2021مصر - إنجاب  طفل ذكر  إذا كان لديهن بنات فقط والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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وينطبا ما سبا على كل من الحضر والريف لمجموعتي المحافظات األكثر واألقل انخفاضا، ولكن مع مالحظة  

ارتفاع نسبة النساء الالئي تعتقدن أن  السيدة يجب أن تنتظر  عامين بين المواليد بكل من حضر وريف المحافظات  

ما  بلغت نسبة النساء  بحضر وريف المحافظات  على التوالي (  ، بين  ٪   32.6،  ٪  30.3األقل انخفاضا حيث بلغت ) 

 (. 6-6( على الترتيب شكل )٪ 22.7،  ٪19.7األكثر انخفاضا )

وفيما يتعلا بالحالة التعليمية، فكما يظهر من الجدول كانت أعلى نسبة لرأى السيدات في طول الفترة التي يجب أن   

ميع الحاالت التعليمية للسيدات، وال يوجد تفاوت كبير في  تنتظرها السيدة بين المواليد هي فترة ثالثة اعوام وذلك لج

النسب بين المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا لجميع الحاالت التعليمية. وترتفع النسبة بصفة  

  ٪ 46.7ن  عامة بارتفاع المستوى التعليمي للسيدات، فعلى سبيل المثال بالمحافظات األكثر انخفاضا، ارتفعت النسبة م

على    ٪56.3،  ٪45.5للنساء الحاصالت على مؤهل جامعي مقابل    ٪ 50.3للنساء الالئي لم تذهبن للمدرسة إلى  

 الترتيب بالمحافظات األقل انخفاضا. 

وتأتى في التفضيل الثاني نسبة النساء الالئي يفضلن انتظار فترة أقصر )عامان فقط(، وقد ارتفعت النسب لجميع  

بالمحافظات األقل انخفاضا بالمقارنة بالمحافظات األكثر انخفاضا، وتناقصت النسبة بصفة عامة    الحاالت التعليمية 

بارتفاع الحالة التعليمية أما نسبة النساء  الالئي تعتقدن أن  السيدة يجب أن تنتظر  اربعة اعوام بين المواليد  فقد 

نخفاضا بالمقارنة بالمحافظات األقل انخفاضا، وكان  ارتفعت نسبتهن لجميع الحاالت التعليمية بالمحافظات األكثر ا 

 االتجاا أيضا متزايداً بارتفاع المستوى التعليمي. 

أطول بالمقارنة بغير العامالت.، وكما   وبالنسبة للحالة العملية للنساء  فنجد أن النساء العامالت تفضلن فترة انتظار 

نساء الالئي ذكرن فترة إنتظار ثالث سنوات للمباعدة بين  هو موضح ببيانات الجدول سالف الذكر ، تتقارب نسبة ال

المواليد بكل من المحافظات االكثر واألقل انخفاضا، وايضا للعامالت وغير العامالت، اال إنه ارتفعت نسبة السيدات 

المواليد من   بين  انتظار قصيرة )عامين(  الالئي ذكرن فترة  انخفاضا    ٪   17.8العامالت  إلى  بالمحافظات االكثر 

انتظار    ٪   29.1 فترة  ذكرن  والالئي  العامالت  النساء غير  نسبة  أيضا  ارتفعت  كما  انخفاضا.  االقل  بالمحافظات 

من   المواليد  بين  للمباعدة  )عامين(  إلى  ٪21.6قصيرة  انخفاضا  األكثر  األقل   ٪32.3بالمحافظات  بالمحافظات 

 انخفاضا. 

بالنسب  الوضع  )وينعكم  أطول  انتظار  لفترة  الفترة من    4ة  هذا  ذكرن  الالئي  النساء  نسبة  انخفضت  فقد  سنوات( 

إلى    ٪ 22.2 انخفاضا  األكثر  بالمحافظات  العامالت  لغير    ٪ 13.2للنساء  وبالمثل  انخفاضا،   األقل  بالمحافظات 

من   النسبة  هذا  إنخفضت   فقد  إلى    ٪18.7العامالت  انخفاضا  األكثر  األقل  ب   ٪ 11.9بالمحافظات  المحافظات 

انخفاضا.  



 
 

 

108 
 

الخصائص  
 الخلفية 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )ب(  مجموعة )أ( 
 اجمالي المحافظات 

 المحافظات األقل انخفاضا**  المحافظات األكثر انخفاضا* 

 طول الفترة المناسبة بالسنوات  الفترة المناسبة بالسنوات طول  طول الفترة المناسبة بالسنوات 

 اإلجمالي + 5 4 3 2 1 اإلجمالي + 5 4 3 2 1 اإلجمالي + 5 4 3 2 1

 محل اإلقامة 

 100 8 18.6 48.6 23 1.8 100 7 13.5 47.4 30.3 1.8 100 8.5 20.9 49.1 19.7 1.8 حضر 

 100 4.9 13.9 50.6 28.6 2 100 4.4 11.5 49.1 32.6 2.4 100 5.8 17.3 52.8 22.7 1.4 ريف

 100 6.3 15.9 49.7 26.2 1.9 100 5.1 12.1 48.6 32 2.2 100 7.3 19.3 50.7 21.1 1.6 جملة 

 الحالة التعليمية للسيدات

لم تذهب 
 للمدرسة

2 27.6 46.7 18.5 5.2 100 2.6 38.9 45.5 8.5 4.5 100 2.4 35.1 48.8 11.9 4.7 100 

لم تحصل  
على  

 شهادة  
2.2 29.8 46.5 14.5 6.9 100 2.5 33.8 51.1 8.3 4.3 100 2.4 31.8 51.1 11.4 5.6 100 

ابتدائية/  
 محو أمية 

1.7 20.2 53.8 18.5 5.8 100 4.1 32 47.8 10.7 5.4 100 2.8 25.6 52.8 15 5.6 100 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

وفقاً لرأيهن  في طول الفترة المناسبة التي يجب ان تنتظرها السيدة  بين المواليد وبعض   (***49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 7-6جدول 
 2021مصر –مختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد الخصائص الخلفية ال
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الخصائص  
 الخلفية 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 اجمالي المحافظات  مجموعة )ب(  مجموعة )أ( 
 انخفاضا** المحافظات األقل  المحافظات األكثر انخفاضا* 

 طول الفترة المناسبة بالسنوات  طول الفترة المناسبة بالسنوات  طول الفترة المناسبة بالسنوات 

1 2 3 4 5 + + 5 4 3 2 1 اإلجمالي  + 5 4 3 2 1 اإلجمالي   اإلجمالي 

 الحالة التعليمية للسيدات

 100 5.5 14.7 50.2 25 2.1 100 3.6 12.9 51.6 29.7 2.2 100 8 17.1 54.4 18.5 1.9 اعدادية

ثانوي  
عام/فني 

 أزهري/
1.4 19.6 51.1 19.6 8.2 100 1.6 28.1 48.7 16.1 5.4 100 1.5 23 48.5 18.2 7.1 100 

فوق  
 المتوسط

2.6 19.6 48.1 23.3 6.3 100 2.7 30.8 48.9 13.7 3.8 100 2.7 25.1 52.2 18.6 5.1 100 

جامعة /  
 معهد عالي

1.6 20.2 50.3 19.9 8 100 1 26.2 56.3 11.2 5.2 100 1.4 22.1 49.1 17.2 7.1 100 

اعلى من 
 جامعي

0.5 15.3 53.5 24.7 6 100 0.9 30.6 40.5 11.7 16.2 100 0.6 20.6 49.7 20.2 9.5 100 

 الحالة العملية للسيدات 

 100 7.8 18.7 49.8 22.2 1.6 100 6.7 13.2 49 29.1 2 100 8.4 22.2 50.3 17.8 1.4 تعمل

 100 6 15.4 49.7 26.8 2 100 4.9 11.9 48.6 32.3 2.3 100 7.1 18.7 50.8 21.6 1.7 ال تعمل 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

السيدة  بين المواليد وبعض  وفقاً لرأيهن  في طول الفترة المناسبة التي يجب ان تنتظرها  (***49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 7 -6جدول  -تابع 
 2021مصر –الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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 الفيوم. -لقليوبية ا –دمياط  -السويس  –محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57وجة ( والالئي بلغ عددهن عقم الز -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج
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وفقاً لرأيهن  في طول الفترة المناسبة التي   (***49-15العمرية من )التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة  6-6شكل  
 2021مصر  –خفاضا في عدد المواليد يجب ان تنتظرها السيدة  بين المواليد ومحل اإلقامة )حضر / ريف(  والمحافظات األكثر واألقل ان
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 االنجاب غير المخطط وغير المرغوب فيه 6-4

 االنجاب المرغوب وغير المرغوب فيهنسبة   6-4-1

النساء السابا لهن الحمل عن كل حاالت الحمل أو الوالدة  عما إذا كان كل هذا االحاالت أو الوالدة مرغوب سئلت  

من النساء المقيمات في حضر المحافظات األكثر إنخفاضا كن    ٪   88( أن نحو  8- 6)  فيها أم ال ، ويوضح جدول 

اليرغبن في جميع حاالت الحمل أو    ٪  12يرغبن في جميع حاالت الحمل أو الوالدة التي حدثت لهن مقابل نحو  

 الوالدة التي حدثت لهن ، كما  أفادت نفم النسب تقريباً النساء المقيمات بريف المحافظات األقل انخفاضا. 

ا يتعلا بعدد المواليد األحياء فتشير بيانات الجدول إلى تناقص نسب النساء الالئي يرغبن بالفعل في كل حاالت  وفيم  

الحمل والوالدة التي حدثت لهن مع زيادة ترتيب المولود، فعند المولود الثاني بلغت نسبة النساء بالمحافظات األكثر  

 في   75.8، بينما بلغت هذا النسبة   ٪ 97أو الوالدة  انخفاضا الالئي رغبن بالفعل في كل حاالت الحمل 

المائة عند المولود الرابع. وينطبا نفم النمط على النساء المقيمات في المحافظات األقل إنخفاضا مع تقرب النسب 

ساء الالئي  تقريباً فيما بينهم ، ما عدا عند ترتيب المولود الرابع والخامم فأكثر، فعند المولود الرابع ارتفعت نسبة الن

للمحافظات    ٪   85.2للمحافظات األكثر انخفاضا إلى    ٪   75.8رغبن بالفعل في كل حاالت الحمل أو الوالدة من  

 األقل انخفاضا  وينطبا نفم النمط على المواليد الخمسة فأكثر. 

واألقل انخفاضا   يتضح من الشكل العام للبيانات الواردة بالجدول سالف الذكر تقارب النسب بين المحافظات األكثر  

وفقا للعالقة بين الحالة التعليمية للسيدات ورغبتهن في كل حاالت الحمل والوالدة حتى المستوى التعليمي ثانوي عام/  

بالمحافظات األكثر    ٪ 87.2فني، بينما تختلف النسب للنساء الحاصالت على مؤهل فوو المتوسط حيث بلغت نسبتهن  

 األكثر انخفاضا. للمحافظات  ٪  96.6انخفاضا مقابل 

  ٪   88.6وفيما يتعلا بالحالة العملية للنساء بلغت نسبة النساء الالئي ال يعملن ورغبن في كل حاالت الحمل والوالدة  

مقابل   انخفاضا  األكثر  األقل   ٪84.4بالمحافظات  المحافظات  على  النمط  نفم  وينطبا  يعملن   ال  الالئي  للنساء 

 لمحافظات األكثر واالقل إنخفاضا. إنخفاضا مع تقارب النسب في كالمن ا
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 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

وفقاً لرغبتهن في كل حاالت الحمل  (***49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 8-6جدول 
 2021مصر –المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد أو الوالدة التي حدثت لهن وبعض الخصائص الخلفية 

 
 

 الخصائص 

 المحافظات وفقا النخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  إجمالي المحافظات 

 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل انخفاضا** 

 اإلجمالي ال ترغب رغبت اإلجمالي ال ترغب رغبت اإلجمالي ال ترغب رغبت

 محل االقامة 

 100 11.9 88.1 100 11.9 88.1 100 11.9 88.1 حضر 

 100 11.9 88.1 100 11.7 88.3 100 12.3 87.7 ريف
 عدد المواليد أحياء 

1 99.4 0.6 100 99.1 0.9 100 99.3 0.7 100 

2 97.0 3.0 100 96.3 3.7 100 96.7 3.3 100 

3 90.4 9.6 100 89.1 10.9 100 89.9 10.1 100 

4 75.8 24.2 100 85.2 14.8 100 80.5 19.5 100 
5 +  64.9 35.1 100 79.9 20.1 100 75.6 24.4 100 

 الحالة التعليمية للسيدات

لم تذهب 

 للمدرسة
85.6 14.4 100 85.4 14.6 100 85.5 14.5 100 

لم تحصل على  

 شهادة 
88.2 11.8 100 84.5 15.5 100 86.3 13.7 100 

ابتدائية/ محو  

 أمية 
87.9 12.1 100 92.1 7.9 100 89.8 10.2 100 

 100 9.7 90.3 100 9.6 90.4 100 9.7 90.3 اعدادية

ثانوي عام/فني  

ازهري/  
86.8 13.2 100 88.6 11.4 100 87.5 12.5 100 

 100 8.2 91.8 100 3.4 96.6 100 12.8 87.2 فوق المتوسط 

معهد  جامعة / 

 عالي 
90.4 9.6 100 87.3 12.7 100 89.4 10.6 100 

 100 9.3 90.7 100 13.3 86.7 100 7.3 92.7 اعلى من جامعي

 الحالة العملية للسيدات 

 100 15.6 84.4 100 15.6 84.4 100 15.6 84.4 تعمل
 100 11.3 88.7 100 11.3 88.2 100 11.4 88.6 ال تعمل 

 100 11.9 92.1 100 11.8 88.2 100 12.1 87.9 اإلجمالي
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 أسباب الحمل او الوالدة غير المرغوب فيها  6-4-2

عن أسباب حدوث  اليرغبن في جميع حاالت الحمل أو الوالدة التي حدثت لهن  سئلت النساء الالئي ذكرن  بأنهن كن  

، وكما يظهر من    (7- 6وشكل )  (9- 6بيانات جدول ) يوضحة  ير المرغوب فيها وهذا ماغ دة  هذا الحمل أو الوال

الجدول، فكان من أهم األسباب التي أدت الى حدوث ذلك ، هي عدم فاعلية الوسيلة المستخدمة  يليها عدم استخدام  

بأي من مجموعتي المحافظات األكثر     ٪   10سرة، أما بالنسبة لألسباب األخرى فال تتعدى النسبة  األوسيلة تنظيم  

لغت نسبة النساء  المقيمات بحضر المحافظات األكثر إنخفاضا الالئي ذكرن أن  واألقل إنخفاضا في عدد المواليد. فب

   ٪   71.5، ، أرتفعت هذا النسبة إلى  ٪67.1السبب في الحمل أو الوالدة غير المرغوب فيها هو عدم فاعلية الوسيلة  

بحضر     ٪ 24م وسيلة للنساء المقيمات  بحضر المحافظات األقل انخفاضا، كما  بلغت نسبة  من ذكرن عدم استخدا

 للنساء المقيمات  بحضر المحافظات األقل انخفاضا.  ٪  20.8المحافظات األكثر انخفاضا، إنخفضت الى 

بريف المحافظات األكثر انخفاضا    ٪  81.7وفيما يتعلا بالمناطا الريفية فكانت نسبة من ذكرن عدم فاعلية الوسيلة   

حافظات األقل انخفاضا ، كما بلغت نسبة  من ذكرن عدم استخدام  للنساء المقيمات بريف الم ٪  64.7إنخفضت إلى 

الى     ٪  10.4وسيلة   النسبة  هذا  إرتفعت  انخفاضا،  األكثر  المحافظات  بريف    ٪  24.5بريف  المقيمات   للنساء 

 المحافظات األقل انخفاضا. 

بالنسبة للحالة التعليمية ، بصفة عامة ارتفعت نسب النساء الالئي ذكرن  عدم فاعلية الوسيلة المستخدمة  بين الحاالت  

التعليمية المختلفة في المحافظات األكثر انخفاضا بما يقابلها بالمحافظات األقل انخفاضا فيما عدا الحاصالت على  

محافظات األكثر انخفاضا عنها بالمحافظات األقل انخفاضا ،  فعلى  تعليم أعلى من الجامعي  فتنخفض نسبتهن بال

سبيل المثال بلغت نسبة النساء الالئي أتممن المرحلة االبتدائية بالمحافظات األكثر انخفاضا وارجعن حاالت الحمل  

افظات األقل  بالمح   ٪   60.0انخفضت إلى    ٪   85.2او الوالدة الغير مرغوب فيها لعدم فاعلية الوسيلة المستخدمة،  

 انخفاضا .  

على الجانب اآلخر  كان العكم صحيح بالنسبة لمن ذكرن عدم أستخدام  وسيلة فقد إنخفضت نسب النساء الالئي  

ذكرن  عدم استخدام وسيلة بين الحاالت التعليمية المختلفة في المحافظات األكثر انخفاضا بما يقابلها بالمحافظات  

ت على تعليم أعلى من الجامعي فترتفع نسبتهن بالمحافظات األكثر انخفاضا عنها  األقل انخفاضا فيما عدا الحاصال

 بالمحافظات األقل انخفاضا . 

 

 

 

 



 
 

 

114 
 

 المحافظات وفقا النخفاض المواليد  

الخصائص  
 الخلفية 

 مجموعة )ب(  مجموعة )أ( 

 المحافظات األقل انخفاضا**  المحافظات األكثر انخفاضا* 

نسبة  
الحمل  
غير  

المرغوب  
٪ 

نسبة   اسباب حالة حمل أو والدة غير مرغوب فيها 
الحمل  
غير  

المرغوب  
٪ 

 اسباب حالة حمل أو والدة غير مرغوب فيها 

عدم  
استخدام  
 وسيلة 

عدم  
فاعلية  
 الوسيلة 

ضغط  
من  
 الزوج 

 اإلجمالي  أخرى
عدم  

استخدام  
 وسيلة 

عدم  
فاعلية  
 الوسيلة 

ضغط  
من  
 الزوج 

 اإلجمالي  أخرى

 محل اإلقامة 

 100 3.8 3.8 71.5 20.8 11.9 100 4.1 4.8 67.1 24 11.9 حضر 

0.41 12.3 ريف   81.7 4.1 3.7 100 11.7 24.5 64.7 5.4 5.4 100 

عليمية الحالة الت  

لم تذهب  
 للمدرسة 

14.4 21.1 68.4 3.9 6.6 100 14.6 26.6 61.7 6.5 5.1 100 

تحصل  لم 
على  
 شهادة 

11.8 12.9 74.2 6.5 6.5 100 15.5 29.3 68.3 2.4 0.0 100 

ابتدائية/  
 محو امية 

12.1 9.3 85.2 5.6 0.0 100 7.9 23.3 60.0 13.3 3.3 100 

 100 4.3 6.5 67.4 21.7 9.6 100 2.9 2.9 73.5 20.6 9.7 اعدادية 

ثانوي  
فني   عام/ 

ازهري  /  
13.2 18.3 74.6 3.8 3.4 100 11.4 19.3 72.6 2.2 5.9 100 

فوق  
 المتوسط 

12.8 20.8 70.8 0.0 8.4 100 3.4 50.0 50.0 0.0 0.0 100 

جامعة /  
هد  مع

 عالي 
9.6 15.3 69.5 10.2 5.1 100 12.7 22.9 65.7 5.7 5.7 100 

اعلى من  
 الجامعي 

7.3 33.3 66.7 0.0 0.0 100 13.3 7.1 78.6 0.0 14.3 100 

 100 5.0 5.0 66.6 23.4 11.8 100 3.9 4.5 73.7 17.8 12.1 اإلجمالي 

 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –جموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد *محافظات م

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج

 

 

 

 

مل أو والدة غير الالتي تعرضن لحاالت ح (***49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 9-6جدول  
 مرغوب فيها وفقا لألسباب  حدوث ذلك وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 

 2021مصر 
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 الفيوم.  -القليوبية  –دمياط  -السويس  –*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بورسعيد 

 قنا.  –سوهاج  –أسيوط  –**حافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا 

 سيدة   57الئي بلغ عددهن عقم الزوجة ( وال -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب ) عقم الزوج
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%

الالتي تعرضن لحاالت حمل أو والدة  (***49-15التوزيع النسبي للنساء  السابق  لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 7 -6شكل 
 ضا في عدد المواليد غير مرغوب فيها وفقا لألسباب  حدوث ذلك ومحل االقامة )حضر / ريف(  والمحافظات األكثر واألقل انخفا

 2021مصر 
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بعالفصل السا  

 تنظيم األسرة 
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 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النتائج 

سنة( على معرفة بوسائل تنظيم    49-15من النساء  السابا لهن الزواج في الفئة العمرية )    ٪   99.7 •

 األسرة وأكثر الوسائل المعروفة لديهن الحبوب واللولب والحقن والكبسوالت تحت الجلد.

  من النساء   ٪  98تتصف وسائل تنظيم األسرة الحديثة بأنها أكثر استخداماً من الوسائل التقليدية فنحو   •

المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا تستخدمن وسائل تنظيم االسرا الحديثة، مقابل  

 فقط تستخدمن وسائل تقليدية  ٪  2نحو 

إنخفاضاً   • األكثر  المحافظات  فى  اإلستخدام  نسب  إرتفاع  عامة  األقل    ٪77,5بصفة  المحافظات  عن 

 . ٪  60,9إنخفاضاً  

ا الالئي تتخذن قرار استخدام وسيلة تنظيم االسرة بأنفسهن فى المحافظات  ات حاليجنسبة النساء المتزو  •

 . ٪31.9بالمقارنة بالنساء فى المحافظات األقل إنخفاضا    ٪  55.2االكثر انخفاضا 

المصدر   • إنخفاضا  األقل  المحافظات  أو  إنخفاضا  األكثر  المحافظات  في  الحكومي سواء  القطاع  يشكل 

 .  الرئيسي لوسائل تنظيم األسرة

يعتبر  التوقف عن اإلنجاب )عدم إنجاب المزيد من األطفال(  هو السبب إلستخدام وسائل تنظيم األسرة    •

األكثر   المحافظات  في  النسبة  أرتفعت  وإن  إنخفاضا  واألقل  إنخفاضا  األكثر  المحافظات  من  كل  في 

   ٪ 77.1إنخفاضاً مقابل    في المحافظات األكثر    ٪   84.4إنخفاضا مقارنة بالمحافظات األقل إنخفاضا ، )  

 في المحافظات األقل إنخفاضاً ، يليه بفارو كبير المباعدة بين االوالدات. 

نسبة كبيرة من النساء المتزوجات الالئي اليستخدمن وسائل تنظيم األسرة حالياً سواء في المحافظات   •

سبب في عدم أستخدامهن  األكثر إنخفاضا أواإلقل إنخفاضا ذكرن أن الرغبة في إنجاب أطفال كان  هو ال

مقارنة بالمحافظات    ٪  33.4لوسائل تنظيم األسرة  مع ارتفاع النسبة في المحافظات األكثر إنخفاضا  

 . ٪  31.1األقل إنخفاضا   

ترتفع نسب النساء الالئي سمعن أو شاهدن أى إعالن أو دعاية أو ملصا عن تنظيم األسرة  خالل  الستة   •

البحث  إجراء  السابقة على  األكثر     أشهر  المحافظات  في  مثيلتها  إنخفاضا عن   األقل  المحافظات  في 

 على الترتيب     ٪  42.9و   ٪  49.2انخفاضا  

تنظيم األسرة  وارتفاع نسبتهن في   • للمعلومات عن  الرئيسي  المصدر  الراديو هما   / التليفزيون  يعتبر 

 المحافظات األكثر إنخفاضا عنها في المحافظات األقل إنخفاضا. 

 

هذا الفصل مدى المعرفة بوسائل تنظيم األسرة وكذلك اإلستخدام الحالي لها واإلعتماد علي هذا الوسائل  يتناول 

في المباعدة بين الوالدات مما يعمل على كبح جما  النمو السكانى والذى ينجم عنه أثار سلبية على االقتصاد  

 والتنمية التي تبذل على الصعيدين الوطنى واإلقليمى.  

   

 

 الفصل السابع: تنظيم األسرة 
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 عرفة بوسائل تنظيم األسرة الم7-1

تعتبر من األهمية بمكان المعرفة بوسائل تنظيم األسرة إال أن تلك المعرفة التعتبر شرطاً كافيا لالستخدام حيث  

استخدام   بكيفية  التعريف  أو  الحمل دون اإلشارة  أو تجنب  لتأخير  السماع عن أي وسيلة  بالمعرفة هنا  يقصد 

بيانات الخاصة بمعرفة وسائل تنظيم األسرة من  لى العالوسيلة أو معرفة مكان الحصول عليها. وقد تم الحصول  

 خالل سؤال المبحوثة عن أسماء الوسائل أو الطرو التي سمعت عنها من أجل تجنب الحمل.  

( أن معظم نساء العينة لديهن معرفه بجميع وسائل تنظيم األسرة  بنسب  1- 7وتشير البيانات الواردة في جدول ) 

الالئي النساء  بالحبوب    متفاوتة، وبلغت نسبة  نسبتهن    ٪   94,1ذكرن معرفتهن  بلغت  اللولب حيث  ذلك  يلي 

بينما  بلغت  نسبة من  ذكرن معرفتهن بالتعقيم     ٪   60.2ثم كبسوالت تحت الجلد     ٪   82,6ثم الحقن     ٪ 90,3

 ،  وينطبا  نفم النمط على كال  من المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا في عدد المواليد.   ٪ 1,6الذكرى 

ما يتعلا باالختالفات على مستوى الحضر والريف فتشير بيانات الجدول سالف الذكر إلى إرتفاع نسب  وفي 

المعرفة بوسائل تنظيم األسرا فى ريف المحافظات األكثر إنخفاضاً عن الحضر فعلى سبيل المثال بلغت نسبة  

األقل إنخفاضاً فنجد العكم  بالريف، أما في المحافظات   ٪97,0مقابل   ٪   91.6من يعرفن اللولب في الحضر  

 حيث ترتفع نسب المعرفة فى الحضر عن الريف. 
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 وسائل تنظيم األسرة 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  اإلجمالى
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.9 99.6 99.7 99.6 المعرفة بأى وسيلة 

 99.3 99.3 99.4 99.3 99.0 100.0 99.3 99.6 99.1 أي وسيلة حديثة

 94.1 94.6 93.3 94.6 93.3 98.1 93.5 96.5 91.1 حبوب 

 90.3 89.5 91.4 86.1 84.3 90.9 94.0 97.0 91.6 لولب 

 82.6 85.0 79.3 83.8 81.9 88.8 81.5 89.6 75.0 حقن 

 60.2 62.4 57.3 63.6 61.1 70.3 57.2 64.3 51.5 كبسوالت تحت الجلد 

أقراص   -حاجز مهبلي 

 فواره أو كريم 
5.2 6.2 5.6 4.2 1.8 2.5 4.9 3.6 4.1 

 11.7 7.8 17.1 9.1 5.7 18.0 14.0 10.7 16.6 واقي ذكري 

 8.2 7.7 8.9 8.0 6.2 12.8 8.4 10.0 7.1 أنثوى تعقيم 

 1.6 1.0 2.5 1.0 0.7 1.9 2.2 1.5 2.8 تعقيم ذكرى 

 13.6 12.4 15.1 14.0 11.1 21.4 13.2 14.4 12.3 أي وسيلة تقليدية 

 5.7 3.1 9.2 5.2 2.1 13.1 6.1 4.5 7.4 فترة األمان

 4.4 2.9 6.3 3.4 2.0 7.1 5.2 4.2 6.0 العزل 

 9.8 10.4 9.1 11.1 9.1 16.2 8.7 12.2 5.9 إطالة فترة الرضاعة 

 2517 عدد السيدات
 

2029 
 

4546 1130 2919 4049 3647 4948 8595 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –المنيا **محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: 

 سيدة  57عقم الزوجة ( والالئي بلغ عددهن  -***تم حذف النساء الالئي لم ينجبن بسبب )عقم الزوج

 

 الوضع الحالي إلستخدام وسائل تنظيم األسرة 7-2 

( نجد أن وسائل تنظيم األسرة الحديثة تتصف بأنها أكثر استخداماً من الوسائل التقليدية  2-7يتضح من جدول ) 

من النساء المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا تستخدمن وسائل تنظيم االسرا    ٪ 98فنحو 

إرتفاع نسبة من تستخدمن الوسائل التقليدية    فقط تستخدمن وسائل تقليدية مع مالحظة   ٪   2الحديثة، مقابل نحو

. ويحتل اللولب المرتبة األولي في المحافظات  ٪   3.2في حضر المحافظات األكثر إنخفاضا خيث بلغت نسبتهن  

من النساء المتزوجات أشارت إلى استخدامهن    ٪ 49األكثر إنخفاضا من بين الوسائل الحديثة حيث وجد أن نحو  

على الترتيب (  وينطبا نفم النمط على حضر    ٪   14.3و ٪ 28.2لحبوب ثم الحقن   )اللولب   ثم يلي ذلك ا

 وريف المحافظات  األكثر إنخفاضا. 

الالئي يعرفن وسائل محددة لتنظيم األسرة  (49-15: نسبة النساء السابق لهن الزواج*** في الفئة العمرية من )1-7جدول 
  2021مصر  –حل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد وم وفقاً لنوع الوسيلة
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المرتبة األولى    المحافظات تحتل الحبوب  إنخفاضا ففي حضر  بالمحافظات األقل  يتعلا  ثم      ٪40.7وفيما 

رتيب ( وفيما يتعلا بالمناطا الريفية فتحتل الحبوب المرتبة األولى  على الت  ٪  14.8و   ٪   33.6اللولب والحقن )

من النساء المتزوجات المقيمات في الريف أفادت بإستخدامهن الحبوب ،  يلي    ٪   43أيضاً حيث وجد أن نحو   

 على الترتيب(   ٪  21.6و  ٪  26.7ذلك  الحقن ثم اللولب ) 

 وسائل تنظيم األسرة

إلنخفاض عدد المواليدالمحافظات وفقا    

 مجموعة )أ(  اإلجمالى

 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب(

 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 98.1 98.7 97.3 98.5 98.4 98.7 97.8 99.0 96.8 أي وسيلة حديثة 

 33.8 34.1 33.4 41.9 42.5 40.7 28.2 25.6 30.4 حبوب 

 39.1 35.6 43.4 25.4 21.6 33.6 48.6 49.9 47.4 لولب 

 17.9 21.4 13.4 23.0 26.7 14.8 14.3 16.0 12.9 حقن 

 4.8 5.6 3.9 6.2 5.7 7.4 3.9 5.4 2.5 كبسوالت تحت الجلد 

أقراص   -حاجز مهبلي 

 فواره أو كريم 
0.3 0.1 0.3 0.4 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 

 0.7 0.2 1.3 0.2 0.2 0.2 1.0 0.2 1.7 ذكري واقي 

 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.4 تعقيم أنثوى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تعقيم ذكرى 

 1.9 1.3 2.7 1.5 1.6 1.3 2.2 1.0 3.2 أي وسيلة تقليدية

 0.6 0.1 1.1 0.2 0.2 0.4 0.9 0.4 1.4 فترة األمان 

 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.6 العزل 

 1.0 1.0 1.2 1.2 1.5 0.6 0.9 0.5 1.3 إطالة فترة الرضاعة

 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 مانع طبيعى عند الزوجة 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالى

عدد السيدات  

 المستخدمات
1695 1466 3161 690 1504 2194 2385 2970 5355 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

          
 
 
 
 

يم  الالئي تستخدمن وسائل تنظ *** (49-15: التوزيع النسبى للنساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )2-7جدول 
 -األسرة وفقاً لنوع الوسيلة المستخدمة ومحل اإلقامة )حضر / ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 

   2021مصر 
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اإلستخدام فى المحافظات األكثر  ( نجد بصفة عامة إرتفاع نسب  1-7( وشكل ) 3-7بإستعراض بيانات جدول ) 

إنخفاضاً    ٪77,5إنخفاضاً   األقل  المحافظات  ريف  ٪  60,9عن  فى  المستخدمات  النساء  نسب  ترتفع  كما   ،

وعلى العكم فى المحافظات األقل    ٪ 74,8أعلى من مثيالتها فى الحضر    ٪   80,8المحافظات األكثر إنخفاضاً  

فى    ٪ 58,1مقابل   ٪ 68,2ات وسائل تنظيم األسرة فى الحضر إنخفاضاً حيث ارتفعت نسبة السيدات المستخدم

 الريف. 

وقد وجد من بين المجموعات العمرية في المحافظات األكثر إنخفاضا أن أعلى مستوى لمن تستخدمن وسائل     

كان    ٪  62.7وأدنى مستوى للمستخدمات .   سنة ( 39-35( و)سنة  34- 30في األعمار )  ٪  81.1تنظيم األسرة  

. وبالنسبة للمحافظات األقل إنخفاضا فأن أعلى مستوى من نستخدمن    سنة(49-46في االعمار ) بين النساء  

كان بين النساء    ٪  36.4( وأدنى مستوى للمستخدمات .سنة 39- 35في األعمار )   ٪  72.2وسائل تنظيم االسرة  

 (. سنة19-15دون العشرين من العمر )

األسرة وفقاً لمرتبة األمومة في عينة الدراسة يدل على وجود  وقد وجد أن نمط االستخدام الحالي لوسائل تنظيم   

أطفال    لديها  وليم  األسرة   تنظيم  إلى  تلجأ  النساء  من  و    ٪  5.7قلة  إنخفاضا  األكثر    ٪   3.6بالمحافظات 

من  النساء في المحافظات األكثر    ٪  71بالمحافظات األقل إنخفاضا ،  كما تشير بيانات ذات الجدول أن نحو  

بين النساء    ٪   84.6طفل( ، وتبلغ هذا النسبة    2  - 1ولديهن أطفال )  ة ا تستخدمن وسائل تنظيم األسرإنخفاض 

من  النساء في المحافظات    ٪   46اطفال ( ، وفيما يتعلا بالمحافظات األقل إنخفاضا فنحو    4- 3الالئي لديهن ) 

بين    ٪   70طفل( ، وتبلغ هذا النسبة نحو    2  - 1ولديهن أطفال )  ة األكثر إنخفاضا تستخدمن وسائل تنظيم األسر

طفل( فى المحافظات    4-3ضح أن  النساء المستخدمات ولديهن ) تي   مما   اطفال (.  4- 3النساء الالئي لديهن )

 حافظات األقل إنخفاضاً .  األكثر إنخفاضا أعلى من مثيالتها فى الم

وتدل بيانات الجدول سالف الذكر على وجود عالقة شبه موجبة بين المستوى التعليمي واالستخدام الحالي لوسائل  

تنظيم األسرة فالنساء الحاصالت على مؤهل أعلى من جامعى في المحافظات األكثر إنخفاضا هن أعلى نسبة  

ينما أرتفعت نسبة السيدات المستخدمات فى المحافظات األقل إنخفاضاً  ب   ٪  81.5إستخدام لوسائل تنظيم األسرة  

 .  ٪  71,5للحاصالت على مؤهل فوو متوسط 

لمثيالتها التى ال تعمل    ٪ 69,3مقابل    ٪ 72,3وترتفع نسبة النساء العامالت والمستخدمات لوسائل تنظيم األسرة  

ظات األقل إنخفاضا في عدد المواليد بينما تتقارب هذا  وينطبا تقريباً نفم النمط على النساء المقيمات في المحاف

 النسبة في المحافظات األكثر إنخفاضا. 
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 الخصائص 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  االجمالى
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 فئات العمر 

15 - 19 50.0 66.7 63.4 80.0 23.5 36.4 61.5 52.0 54.0 

20 -24 80.8 72.9 76.4 58.3 45.0 47.2 73.5 54.3 59.8 

25 - 29 77.7 81.0 79.4 66.2 55.9 58.3 73.9 65.7 68.6 

30 -34 81.0 83.4 82.1 70.9 59.8 63.1 77.7 69.6 73.1 

35 - 39 80.3 84.5 82.1 80.7 68.2 72.2 80.5 75.1 77.5 

40 -44 74.3 82.7 77.3 66.9 64.6 65.3 72.4 72.2 72.3 

45-49 54.3 74.4 62.7 51.3 46.7 48.3 53.4 59.5 56.5 

 عدد المواليد أحياء 

0 1.9 9.4 5.7 3.8 3.5 3.6 2.5 5.8 4.6 

1-2 69.8 73.4 71.2 58.6 39.2 45.6 66.8 55.1 61.0 

3-4 81.3 88.5 84.6 76.2 66.7 69.6 79.8 76.9 78.2 

5 + 75.3 78.3 76.9 70.8 66.0 66.9 73.0 68.6 69.8 

 الحالة التعليمية

لم تحصل على شهادة/ لم 
 تذهب للمدرسة

69.9 80.0 76.1 61.0 58.8 59.1 66.7 65.1 65.5 

 65.5 64.7 67.2 54.0 52.8 59.1 75.0 78.6 70.3 ابتدائية

 62.7 60.0 70.2 52.6 51.1 61.5 76.7 78.3 74.4 اعدادية

 73.5 71.8 75.1 64.4 61.2 69.7 79.4 82.1 77.4 ثانوي عام/فني /ازهري 

 74.5 72.8 75.6 71.5 70.1 73.2 77.2 77.6 77.0 فوق المتوسط 

 72.1 72.7 71.8 68.1 57.4 74.0 73.9 81.9 71.0 جامعة / معهد عالي

 76.6 73.9 77.8 67.3 59.5 71.6 81.5 83.6 80.7 اعلى من جامعي

 الحالة العملية

 72.4 70.7 73.6 65.1 55.1 74.6 77.2 83.7 73.1 تعمل حاليا 

 69.2 67.0 72.5 60.4 58.3 66.5 77.4 80.2 75.1 ال تعمل 

 69.7 67.4 72.7 60.9 58.0 68.2 77.4 80.7 74.7 اإلجمالى

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
 
 
 
 
 
 

 
 

الآلئى تستخدمن وسائل تنظيم األسرة وفقاً لبعض   (49-15: نسبة للنساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )3-7جدول
  2021مصر  -لفية المختارة ومحل اإلقامة )حضر / ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليدالخصائص الخ
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 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -إنخفاضاً تشمل: بورسعيد محافظات المجموعة )أ( األكثر 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
 

 

  اتخاذ القرار بشأن تنظيم األسرة 7-2-1

نتائج   تنظيم األسرة وتوضح  المسئول عن قرار استخدام وسائل  المواليد عن  تقصى بحث " أسباب إنخفاض 

من النساء المقيمات بحضر المحافظات    ٪   60.8(  أن نحو  2-7( وشكل )4-7المعروضة في جدول )  البحث 

ذكرن أن    ٪   3.2سرة و األكثر إنخفاضا ذكرن أنهن يتخذن القرار بمفردهن بشأن استخدامهن وسائل تنظيم األ

أفدن بأنه قرار مشترك فيما بينهم وبالنسبة للمقيمات بالمناطا    ٪  36الزوج هو متخذ القرار االرئيسي ونحو  

على الترتيب(. ويختلف الحال بالنسبة للمحافظات األقل    ٪  48.9و  ٪  2.1 ٪  48.4الريفية فبلغت هذا النسبة ) 

النساء المقيمات بحضر المحافظات األقل إنخفاضا ذكرن أنهن  من    ٪   30إنخفاضا في عدد المواليد حيث نحو  

ذكرن أن الزوج هو متخذ القرار الرئيم    ٪   1.6يتخذن القرار بمفردهن بشأن استخدامهن وسائل تنظيم األسرة و 

  ٪   2.9  ٪   32.6أفدن بأنه قرار مشترك وبالنسبة للمقيمات بالمناطا الريفية فبلغت هذا النسبة )   ٪  68ونحو  

 على الترتيب(.   ٪  64.2و

ويتضح من بيانات الجدول سالف الذكر  أن هناك نسبة كبيرة من النساء في المحافظات األكثر إنخفاضا عبر  

في الفئة    ٪ 60.3الفئات العمرية المختلفة يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة بأنفسهن حيث أفادت نحو 

سنة (  أنهن يتخذن القرار بمفردهن    44- 40لفئة العمرية )من النساء في ا  ٪   56.8سنة( و    39- 35العمرية )
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

حضر ريف جملة

وفقاً لمحل وسائل تنظيم األسرة   الالئي تستخدمن (49-15نسبة النساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من ) 1 -7شكل  
   2021مصر  -اإلقامة )حضر / ريف( والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد
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بشأن استخدامهن وسائل تنظيم األسرة  وينطبا نفم النمط على جميع الفئات العمرية، وعلى النقيض من ذلك  

بشأن   المتعلقة  القرارات  اتخاذ  لديهن سلطة  يكون  أن  احتماال  أقل  النساء  فإن   إنخفاضا  األقل  المحافظات  في 

لوسائل تنظيم األسرة فنسبة كبيرة منهن عبر الفئات العمرية  المختلفة يتخذن قرار استخدام وسائل    أستخدمهن 

في الفئة     ٪  65.5سنة ( و    24-20)     في الفئة العمرية  ٪   66.9تنظيم األسرة بألشتراك مع أزواجهن فقد أفادت  

سنة ( أن قرار أستخدامهن لوسائل تنظم األسرة قرار مشترك مع أزواجهن وينطبا نفم    34- 30العمرية ) 

 . النمط على جميع الفئات العمرية

إلى عدم    بيانات الجدول أيضاً  وجود نمط منتظم بين المستوى التعليمي للمرأة واستقالليتها في اتخاذ  وتشير 

أستخدمها لوسائل تنظيم األسرة، فنجد إن النساء المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر  القرارات المتعلقة بشأن  

تمتعن  التعليمية  الفئات  القرارات    إنخفاضا في جميع  اتخاذ  بشأن أستخدمهن  بمستوى عاٍل من سلطة  المتعلقة 

المواليد فعل إنخفاضا في عدد  المحافظات األقل  أفادت  لوسائل تنظيم األسرة من نظرائهن في  المثال  ى سبيل 

من النساء المتزوجات حالياً المقيمات بالمحافظات األكثر إنخفاضا  أنهن يتخذن القرار بمفردهن بشأن    ٪  52.5

بين النساء المقيمات في المحافظات الألقل إنخفاضا ، كماً أن   ٪  31.5استخدامهن وسائل تنظيم األسرة مقارنة 

بمستوى عاٍل من سلطة    ات األكثر إنخفاضا سواء الالئي يعملن أم ال تمتعن النساء المتزوجات حالياً في المحافظ

 المتعلقة بشأن أستخدمهن لوسائل تنظيم األسرة من نظرائهن في المحافظات األقل إنخفاضا. اتخاذ القرارات 
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 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

 ً المستجيبة أساسا  ً الزوج أساسا قرار مشترك أخرى 

المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة  (49-15نساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )التوزيع النسبى لل 2 -7 شكل 
 2021مصر  –حاليا وفقاً لصاحب قرار االستخدام والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 



 
 

 

125 
 

 
 

 االسباب 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 إنخفاضا** المحافظات األقل  

 

 اإلجمالى 

 صاحب قرار االستخدام  صاحب قرار االستخدام  صاحب قرار االستخدام 

 المستجيبة 
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى
 المستجيبة 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى
 المستجيبة 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى

االقامة محل   

 100 4. 45.0 2.7 51.9 100 4. 67.8 1.6 30.2 100 0.3 35.7 3.2 60.8 حضر 

 100 3. 56.6 2.5 40.6 100 3. 64.2 2.9 32.6 100 0.2 48.9 2.1 48.8 ريف 

 فئات العمر 
15  - 19 50.0 7.7 42.3 0.0 100 37.5 0.0 62.5 0.0 100 47.0 5.9 47.1 0.0 100 

20  -24 44.4 3.7 50.9 1.0 100 30.9 2.2 66.9 0.0 100 38.3 3.1 58.1 .5 100 

25  - 29 50.5 2.9 46.2 .4 100 30.6 2.4 66.5 .5 100 41.8 2.7 55.0 .5 100 

30  -34 54.9 2.4 42.7 0.0 100 31.6 2.6 65.5 .3 100 45.4 2.5 52.0 0.1 100 

35  - 39 60.3 1.7 37.9 .1 100 31.6 2.9 65.1 .4 100 47.8 2.2 49.7 0.3 100 

40  -44 56.8 3.7 39.1 0.4 100 32.4 3.7 63.7 0.2 100 47.7 3.7 48.2 .4 100 

45-49  56.4 2.4 41.2 0.0 100 35.4 0.0 64.6 0.0 100 48.7 1.6 49.7 0.0 100 

 الحالة التعليمية 
 104+س  105س  

 
لم تحصل على شهادة/ لم  

 تذهب للمدرسة 
52.5 3.1 44.4 0.0 100 31.5 3.4 64.7 0.4 100 40.7 3.2 55.8 0.3 100 

 100 2. 55.6 3.1 41.1 100 0.0 66.8 1.7 31.5 100 0.3 48.8 4.0 46.9 ابتدائية 

 100 4. 54.7 3.4 41.5 100 4. 58.3 3.5 37.8 100 0.4 51.3 3.3 45.0 اعدادية 

ثانوي عام/فني  
 ازهري /

57.5 2.6 39.6 0.3 100 33.2 2.1 64.4 .3 100 49.1 2.4 48.1 0.4 100 

 100 0.0 54.3 8. 44.9 100 0.0 72.6 9. 26.5 100 0.0 38.6 0.8 60.6 فوق المتوسط 

جامعة / معهد  
 عالي 

63.0 1.9 34.9 0.2 100 25.7 1.7 71.5 1.1 100 51.9 1.8 45.8 .5 100 

 100 4. 52.8 2.2 44.6 100 0.0 71.4 1.4 27.2 100 0.6 44.8 2.5 52.1 اعلى من جامعي 

 

تنظيم األسرة حاليا وفقاً لصاحب قرار االستخدام وبعض المستخدمات لوسائل  (49-15: التوزيع النسبى للنساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )4-7جدول
 2021مصر  –الخصائص الخلفية مختارة والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 
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 االسباب 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 ( ب مجموعة )
إنخفاضا*   األقلالمحافظات   

 اإلجمالي 

 صاحب قرار االستخدام  صاحب قرار االستخدام  صاحب قرار االستخدام 

 المستجيبة 
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى
 المستجيبة 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى
 المستجيبة 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى

 الحالة العملية 

 100 4. 50.0 2.1 47.7 100 4. 67.3 1.8 30.5 100 0.4 40.5 2.0 57.1 تعمل حاليا 

 100 3. 51.7 2.7 45.3 100 4. 65.0 2.6 32.0 100 0.2 42.1 2.8 54.9 ال تعمل

 100 3. 51.4 2.6 45.7 100 3. 65.3 2.5 31.9 100 0.3 41.8 2.7 55.2 االجمالى 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حاليا وفقاً لصاحب قرار االستخدام وبعض  (49-15: التوزيع النسبى للنساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من ) 4-7تابع جدول 
 2021مصر  –الخصائص الخلفية مختارة والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد  
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 مصادر الحصول على الوسائل الحالية لتنظيم األسرة   7-2-2

إن التعريف بمصادر توفير وسائل تنظيم األسرة للمستخدمات الحاليات يعتبر من األهمية بمكان من أجل تقييم  

القطاع العام أو القطاع الخاص  الدور الذي تقوم به الهيئات التي تساهم في تقديم خدمات تنظيم األسرة سواء من  

لذا تم سؤال النساء الالئي كانت تستحدم وسائل منع الحمل عن المكان الذي حصلت منه على وسائل تنظيم  

( وبشكل عام  أتضح أن  القطاع الحكومي  5- 7األسرة وتم عرض اإلجابات التي أفادت بها النساء في الجدول  ) 

المحافظات األقل إنخفاضا يشكل المصدر الرئيسي لوسائل تنظيم األسرة    سواء في المحافظات األكثر إنخفاضا أو 

المقيمات في الحضر    ٪  39فعلى سبيل المثال  ففي المحافظات األكثر إنخفاضا فنحو   من المستخدمات حالياً 

و  الوسيلة  على  للحصول  مركز صحي حضري  إلى  الوحدة    ٪  50تلجأ  إلى  يلجأن  الريف  في  المقيمات  من 

فيما يتعلا بالمحافظات األقل إنخفاضا  فتبلغ نسبة المقيمات في الحضر الالئي تحصلن على الوسيلة  الصحية، و

وهى نفم النسبة تقريباً لمن تحصلن عليها من الصيدلية ونحو    ٪  22من مركز رعاية األمومة والطفولة نحو  

 من المستخدمات في المناطا الريفية تلجأ إلى وحدة صحية ريفية.  ٪  64
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مصدر الحصول على  

 الوسيلة***

 المحافظات وفقا  إلنخفاض عدد المواليد
 

 االجمالى
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب(

 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

حكوميقطاع    

 8.6 6.6 11.0 4.9 2.2 10.6 11.1 11.1 11.2 مستشفى عام 

 18.4 6.7 33.2 8.3 3.6 18.5 25.4 9.8 39.3 مركز صحي حضري 

 3.3 3.7 2.8 4.6 3.6 6.9 2.3 3.8 1.0 مكتب صحة

 0.9 0.8 1.1 1.9 1.4 2.9 0.3 0.3 0.3 مستشفى مركزي 

 32.8 57.3 1.8 44.6 64.4 1.5 24.5 50.0 2.0 وحدة صحية ريفية 

رعاية األمومة   مركز

 والطفولة
1.9 0.8 1.4 22.3 1.0 7.7 7.9 0.9 4.0 

 0.5 0.6 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.8 0.3 وحدات متنقلة 

مستشفى جامعي 

 تعليمي
0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 عيادة تأمين صحي 

 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 مؤسسة عالجية 

 قطاع طبي خاص 

 17.4 14.0 21.6 18.0 16.2 22.0 16.9 11.8 21.4 صيدلية 

الجمعية المصرية  

 العامة لتنظيم األسرة 
0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

مشروع تحسين 

 خدمات تنظيم األسرة 
0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 وحدات أهلية أخري 

مستشفي خاص أو 

 عيادة 
6.7 4.4 5.6 9.5 4.5 6.1 7.5 4.5 5.8 

 12.1 10.0 14.9 7.1 6.2 9.1 15.6 13.8 17.3 طبيب خاص 

وحدة صحية تابعة 

 لمسجد/كنيسة
0.7 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 11.0 0.0 0.2 

عدد السيدات  

 المستخدمات****
1639 1452 3091 681 1478 2159 2320 2930 5250 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 *** يسمح بتعدد اإلجابات. 

 ****محذوف الوسائل التقليدية. 

 

الآلئى تستخدمن وسائل تنظيم األسرة الحديثة وفقاً   (49-15: نسبة النساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )5-7جدول
 لمصدر الحصول على الوسيلة ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في

 2021مصر  –المواليد  عدد
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 أسباب استخدام وسائل تنظيم األسرة  7-2-3      

ُسئلت النساء الالئي  تستخدمن وسيلة تنظيم األسرة عن سبب إستخدامهن لوسيلة تنظيم األسرة، وأظهرت نتائج  

ئل تنظيم  إلستخدام وسا  ( أن السبب 3- 7( وشكل ) 6-7) بحث أسباب إنخفاض المواليد المعروضة في جدول  

األسرة  في كل من المحافظات األكثر إنخفاضا واألقل إنخفاضا هو التوقف عن اإلنجاب )عدم إنجاب المزيد  

، يليه بفارو  مقارنة بالمحافظات األقل إنخفاضامن األطفال( وإن أرتفعت النسبة في المحافظات األكثر إنخفاضا  

ء الالئي تستخدمن وسائل تنظيم األسرة  في المحافظات  من النسا   ٪  84كبير المباعدة بين االوالدات . فنحو  

في المحافظات أقل إنخفاضا تستخدمن وسائل تنظيم األسرة للتوقف عن اإلنجاب،     ٪   77األكثر إنخفاضا ونحو  

في المحافظات األقل إنخفاضا تستخدمن  وسائل تنظيم   ٪   22.6في المحافظات األكثر إنخفاضا و  ٪   15ونحو 

 وينطبا نفم النمط على كل من حضر وريف  المحافظات األكثر واألقل إنخفاضا ة بين الوالدات.  األسرة للمباعد 

 أسباب األستخدام

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالي

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

للمباعدة بين  
 الوالدات

14.6 16.4 15.4 20.4 23.5 22.6 16.3 20.0 18.3 

التوقف عن 
اإلنجاب )عدم  

إنجاب المزيد من 
 األطفال( 

85.2 83.5 84.4 79.2 76.2 77.1 83.4 79.8 81.4 

 3. 2. 3. 4. 0.3 4. 2. 1. 0.2 أخرى 

 اإلجمالي
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

عدد النساء  
 المستحدمات

1695 1466 3161 690 1504 2194 2385 2970 5355 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –تشمل: المنيا **محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً  

 

 

الآلئى تستخدمن وسائل تنظيم األسرة   (49-15: التوزيع النسبى للسيدات المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )6-7جدول
 2021مصر  –ألسباب األستخدام ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد وفقاً 
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 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
 
 

 عدم استخدام وسائل تنظيم األسرة   7-3

        دام أسباب عدم االستخ  7-3-1 

سئلت النساء المتزوجات الالئي اليستخدمن وسائل تنظيم األسرة حالياً عن أسباب عدم اإلستخدام،  ويوضح  

ط أسباب عدم استخدام وسائل تنظيم األسرة  وكما هو متوقع فنسبة كبيرة منهن سواء في  ا( أنم7- 7جدول  ) 

ذكرن   إنخفاضا  أواإلقل  إنخفاضا  األكثر  الرغبالمحافظات  عدم  أن  في  السبب  هو  كان   أطفال  إنجاب  في  ة 

مقارنة بالمحافظات    ٪   33.4أستخدامهن لوسائل تنظيم األسرة  مع ارتفاع النسبة في المحافظات األكثر إنخفاضا  

ويأتي في المرتبة الثانية وجود مانع  وينطبا هذا النمط على مستوى الحضر والريف ،    ٪   31.1األقل إنخفاضا   

وتم  في المحافظات األقل إنخفاضا ،    ٪   27في المحافظات األكثر إنخفاضا ونحو    ٪   23طبيعي للزوجة بنحو  

بالمحافظات    ٪  6.7بالمحافظات األكثر إنخفاضا مقابل    ٪   17.5ذكر وجود أعراض جانبية للوسيلة من قبل  

كسبب لعدم االستخدام بشكل أكثر بين النساء  المقيمات قي المحافظات  األقل إنخفاضا ،  وذكر غياب الزوج   

 بالمحافظات األكثر إنخفاضا    ٪  5.6مقابل  ٪   22األقل إنخفاضا   
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

للمباعدة بين الوالدات عدم الرغبة في اإلنجاب 

الالئي   تستخدمن وسائل تنظيم األسرة   (49-15التوزيع النسبى للنساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من ) 3 -7شكل 
 2021مصر  –إنخفاضاً في عدد المواليد وفقاً ألسباب األستخدام والمحافظات األكثر واألقل 
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 أسباب عدم االستخدام حاليا*** 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 االجمالى
 مجموعة )أ( 

المحافظات األكثر 
 إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 32.0 32.8 30.8 31.1 31.2 30.9 33.4 37.9 30.7 الرغبة في إنجاب أطفال 

 7.0 5.4 9.5 6.4 5.2 10.3 7.9 6.0 9.1 سن الياس للزوجة

 2.2 1.6 3.2 1.1 0.8 1.9 4.0 4.0 4.0 استئصال الرحم 

 25.5 26.4 24.0 27.1 27.3 26.6 22.9 23.6 22.5 مانع طبيعي للزوجة

 3.5 3.1 4.0 3.8 3.0 6.3 3.0 3.4 2.8 مانع طبيعي للزوج 

 3.7 2.2 6.2 2.8 2.2 5.0 5.0 2.0 6.8 الخوف من اآلثار الجانبية 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 ال أعرف أي وسيلة 

أعرف أي مصدر للحصول أي ال 

 وسيلة
0.0 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 الوسيلة في مكان بعيد

 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 الوسيلة مكلفه جدا

 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 الوسيلة غير متوفرة 

 0.7 1.0 0.2 0.7 0.9 0.0 0.6 1.1 0.3 لتنظيم األسرةالزوج معارض 

 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.5 أسباب دينية

 11.0 8.3 15.5 6.7 6.6 7.2 17.5 13.4 20.1 أعراض جانبية من الوسيلة

 15.5 20.5 7.5 22.0 24.2 14.7 5.6 9.1 3.5 غياب الزوج 

 2.1 1.9 2.2 2.3 2.0 3.4 1.6 1.7 1.6 فترة النفاس 

 1.9 1.8 2.0 2.1 1.9 2.5 1.6 1.4 1.7 فترة الرضاعه 

 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.9 0.2 0.3 0.2 صحة الزوج

عدد السيدات غير المستخدمات  

 حاليا 
573 

 
351 

 
924 

 
320 

 
1088 

 
1408 

 
893 

 
1439 

 
2332 

 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 *** يسمح بتعدد اإلجابات.  

 

ليا وسائل تنظيم األسرة الالئي ال تستخدمن حا (49-15: نسبة النساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية من )7-7 جدول
  2021مصر  –وفقا إلسباب عدم االستخدام ومحل اإلقامة )حضر/ ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 
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 صاحب قرار عدم االستخدام 7-3-2

الذي    سأل بحث  أسباب انخفاض المواليد النساء المتزوجات ممن اليستخدمن  وسائل تنظيم األسرة حالياً "من

جدول في  الواردة  اإلجابات  وتُظهر  اإلستخدام  عدم  قرار  ) 8- 7)   اتخذ  النساء  4-7( وشكل  نحو نصف  أن   )

المقيمات بحضر المحافظات األكثر إنخفاضا ذكرن أنهن أتخذن القرار بمفردهن بشأن  عدم استخدامهن وسائل  

أفدن بأنه قرار مشترك فيما بينهم،    ٪   40ذكرن أن الزوج هو متخذ القرار الرئيسي ونحو    ٪  3.8تنظيم األسرة و

ذكرن أن عدم أستخدامهن لوسائل تنظيم األسرة هو قرار مشترك    ٪   61وبالنسبة للمقيمات بالمناطا الريفية فنحو  

ن أن الزوج هو متخذ القرار.  ذكر  ٪  4.3ن و  ه فيما بينهم مقابل نحو ربع النساء ذكرن أنهن أتخذن القرار بمفرد 

من النساء المقيمات بحضر    ٪ 38ويختلف الحال بالنسبة للمحافظات األقل إنخفاضا في عدد المواليد حيث نحو  

األسرة   تنظيم  استخدامهن وسائل  بشأن  عدم  بمفردهن  القرار  أتخذن  أنهن  إنخفاضا ذكرن  األقل  المحافظات 

الر  ٪ 3.1و القرار  متخذ  هو  الزوج  أن  ونحو  ذكرن  للمقيمات    ٪  54ئيم  وبالنسبة  مشترك  قرار  بأنه  أفدن 

 على الترتيب(.   ٪  49.4  ٪  4.4  ٪  33.5بالمناطا الريفية فبلغت هذا النسبة )

نسبة كبيرة من النساء في المحافظات األكثر إنخفاضا عبر  ويتضح من بيانات الجدول سالف الذكر  أن هناك  

م استخدامهن لوسائل تنظيم األسرة  كان قرار مشترك بينهن وبين  الفئات العمرية الصغيرا ذكرن أن قرار عد 

- 25من النساء في الفئة العمرية )  ٪   67.7  سنة( و   19- 15في الفئة العمرية )  ٪   93أزواجهن حيث أفادت نحو  

أن قرار عدم استخدامهن  لوسائل تنظيم األسرة كان قرار مشترك مع أزواجهن، وعلى النقيض في    سنة (   29

( حيث أفادت نسبة كبيرة من النساء أنهن أصحاب القرار  سنة49- 45و )   ( سنة44-40العمرية الكبيرة )  الفئات  

على الترتيب (. وفيما يتعلا بالمحافظات األقل إنخفاضا فإن    ٪   38.5و    ٪   37.5في عدم االستخدام النساء )  

دم أستخدمهن لوسائل تنظيم األسرة  النساء أقل احتماال أن يكون لديهن سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن ع

فنسبة كبيرة منهن عبر الفئات العمرية المختلفة يتخذن قرار عدم استخدام وسائل تنظيم األسرة بألشتراك مع  

سنة ( أن   24- 20في الفئة العمرية )  ٪  57.1سنة( و   19- 15في الفئة العمرية ) ٪   71.4أزواجهن فقد أفادت 

 . م األسرة قرار مشترك مع أزواجهنقرار عدم أستخدامهن لوسائل تنظ
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إن  نسبة كبيرة من النساء المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر إنخفاضا  واألقل  وتشير بيانات الجدول أيضاً  

التعليمية  ذكر أن قرار عدم استخدامهن لوسائل تنظيم  األسرة قرار مشترك مع   الفئات  انخفاضا في معظم 

اء المتزوجات حالياً في المحافظات األكثر إنخفاضا سواء الالئي يعملن أم ال لهن سلطة  أزواجهن ، كماً أن النس 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن عدم أستخدمهن لوسائل تنظيم األسرة من نظرائهن في المحافظات األقل إنخفاضا. 
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 الخصائص 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 اإلجمالى  المحافظات األقل إنخفاضا** 

 صاحب قرار عدم  االستخدام  صاحب قرار عدم  االستخدام  صاحب قرار عدم االستخدام 

 المستجيبة 
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 المستجيبة  االجمالى  أخرى
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 المستجيبة  االجمالى  أخرى
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 مشترك 

 االجمالى  أخرى

 محل االقامة 

 100.0 5.8 44.9 3.6 45.7 100.0 5.6 53.8 3.1 37.5 100.0 5.9 40.0 3.8 50.3 حضر 

 100.0 11.8 52.3 4.4 31.5 100.0 12.7 49.4 4.4 33.5 100.0 9.3 61.3 4.3 25.1 ريف 

 فئات العمر 

15  - 19 0.0 6.7 93.3 0.0 100.0 14.3 0.0 71.4 14.3 100.0 6.9 3.4 82.8 6.9 100.0 

20  -24 34.8 6.1 57.6 1.5 100.0 25.0 5.1 57.1 12.8 100.0 27.5 5.3 57.3 9.9 100.0 

25  - 29 22.8 2.4 67.7 7.1 100.0 30.5 3.3 52.8 13.4 100.0 28.0 3.0 57.6 11.4 100.0 

30  -34 37.3 5.0 51.6 6.1 100.0 35.4 5.1 50.5 9.0 100.0 36.0 5.0 50.9 8.1 100.0 

35  - 39 44.9 3.8 45.6 5.7 100.0 34.7 4.2 47.7 13.4 100.0 39.0 4.0 46.8 12.2 100.0 

40  -44 51.1 2.8 37.5 8.6 100.0 38.3 4.3 48.9 8.5 100.0 44.5 3.6 43.4 8.5 100.0 

45-49  46.6 4.5 38.5 10.4 100.0 43.9 3.4 43.9 8.8 100.0 45.2 3.8 41.2 9.8 100.0 

 الحالة التعليمية 

لم تحصل على شهادة/  
 لم تذهب للمدرسة 

32.2 5.2 54.0 8.6 100.0 35.8 4.9 47.6 11.7 100.0 34.9 4.9 49.3 10.9 100.0 

 100.0 11.3 44.5 4.7 39.5 100.0 11.0 46.5 2.5 40.0 100.0 11.9 41.6 7.9 38.6 ابتدائية 

 100.0 9.3 53.2 3.6 33.9 100.0 11.6 51.7 4.3 32.4 100.0 2.7 57.5 1.4 38.4 اعدادية 

ثانوي عام/فني  
 أزهري /

40.9 3.1 48.0 8.0 100.0 31.8 4.4 53.8 10.0 100.0 36.1 3.8 51.1 9.0 100.0 

 100.0 10.7 47.6 3.6 38.1 100.0 13.3 48.9 2.2 35.6 100.0 7.7 46.2 5.1 41.0 فوق المتوسط 

 100.0 4.3 45.9 2.6 47.2 100.0 8.4 53.1 3.6 34.9 100.0 2.0 42.0 2.0 54.0 جامعة / معهد عالي 

 100.0 12.7 50.7 4.2 32.4 100.0 14.7 55.9 0.0 29.4 100.0 10.9 45.9 8.1 35.1 اعلى من جامعي 

 

غير المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حاليا وفقاً لصاحب قرار عدم االستخدام  سنة(49 -15: التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية )8-7جدول
  2021مصر  –المواليد  ومحل اإلقامة )حضر/ريف( وبعض الخصائص الخلفية المختارة والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد
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 الخصائص 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 اإلجمالي  المحافظات األقل إنخفاضا** 

االستخدام صاحب قرار عدم  صاحب قرار عدم االستخدام   صاحب قرار عدم االستخدام  

 المستجيبة 
 أساسا 

 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 المستجيبة  االجمالى  أخرى مشترك 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 المستجيبة  االجمالى  أخرى مشترك 

 أساسا 
 الزوج 
 أساسا 

قرار  
 االجمالى  أخرى مشترك 

 الحالة العملية 

 100.0 9.2 43.2 2.7 44.9 100.0 9.5 47.3 2.1 41.1 100.0 8.9 39.1 3.4 48.6 تعمل حاليا 

 100.0 9.6 50.3 4.3 35.8 100.0 11.2 50.7 4.4 33.7 100.0 6.9 49.7 4.2 39.2 ال تعمل 

 40.7 االجمالى 
 

4.0 48.1 7.2 100.0 34.4 4.1 50.4 11.1 100.0 36.9 4.1 49.4 9.6 100.0 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -تشمل: بورسعيد محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً *

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
 

 
 
 

غير المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حاليا وفقاً لصاحب قرار عدم  سنة(49 -15: التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 8-7تابع جدول 
  2021مصر  –المختارة والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد  االستخدام ومحل اإلقامة )حضر/ريف( وبعض الخصائص الخلفية 
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 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 
 

 االستخدام السابا لوسائل تنظيم األسرة  بين غير المستخدمات حاليا  7-3-3

الفئة ال5-7( وشكل ) 9- 7يعرض جدول ) الزواج فى  السابا لهن  للنساء  النسبى  التوزيع  سنة(    49-15عمرية ) ( 

استخدمت نسبة كبيرة  الالتى ال تستخدمن حالياً وسائل تنظيم األسرة وفقاً لإلستخدام السابا ألي وسيلة وتبين منه   

(  ٪  62.3)    من النساء السابا لهن الزواج في المحافظات األكثر إنخفاضا  لوسائل تنظيم األسرة خالل حياتهن  

(    ٪  56.1بين النساء المقيمات في المحافظات  األقل إنخفاضا )  تنظيم األسرة أقلوكان احتمال استخدام وسائل  

وينطبا نفم النمط على المناطا الريفية في كل من المحافظات األكثر واألقل أنخفاضا في عدد المواليد، وفيما يتعلا  

وترتفع  هذا النسبة    ٪   58ستخدام  بالنساء المقيمات  بحضر المحافظات األكثر إنخفاضا  فتبلغ نسبة السابا لهن اال

 .  ٪   63.5في حضر المحافظات األقل إنخفاضا لتبلغ  
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

 ً المستجيبة أساسا  ً الزوج أساسا قرار مشترك

غير المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة  سنة(49 -15التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 4 -7شكل  
 2021مصر  –حاليا وفقاً لصاحب قرار عدم االستخدام والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 
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 االستخدام السابق الى وسيلة

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  االجمالى
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 62.3 68.7 58.0 استخدمت
 

63.5 53.7 56.1 
 

59.9 58.0 58.7 

 37.6 31.3 42.0 لم تستخدم 
 

36.3 46.0 43.7 
 

39.9 41.8 41.1 
 اإلجمالي 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

عدد النساء  الالئي ال 
يستخدمن وسائل تنظيم  

 األسرة
824 565 1389 441 1418 1859 1265 1983 3248 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –إنخفاضاً تشمل: المنيا **محافظات المجموعة )ب( األقل 
 

 

 

 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

استخدمت لم تستخدم

الالئي ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم  سنة(49-15: التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية )9-7جدول
 2021مصر  –األسرة وفقاً لالستخدام السابق ومحل االقامة )حضر/ ريف(  والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد  

الالئي ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم   سنة(49-15التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 5 -7شكل 
 2021مصر  –ر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد  األسرة وفقاً لالستخدام السابق والمحافظات األكث
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االستخدام  عن     لهن  يسبا  ولم  األسرة  تنظيم  وسائل  والالئي اليستخدمن حالياً  الزواج  لهن  السابا  النساء  سئلت 

(  وكما هو متوقع فنسبة  10-7االسباب  الذي ادت لعدم  استخدامهن وسائل تنظيم األسرة وهذا مايوضحة جدول ) 

أن الرغبة في إنجاب أطفال كان  هو السبب  خفاضا ذكرن  كبيرة منهن سواء في المحافظات األكثر إنخفاضا أواإلقل إن 

إنخفاضا   األقل  المحافظات  في  النسبة  ارتفاع  مع  األسرة   تنظيم  لوسائل  أستخدامهن  عدم  مقارنة    ٪   68.5في 

وينطبا هذا النمط على مستوى الحضر  وفيما يتعلا بالريف فترتفع هذا النسبة    ٪   63بالمحافظات األكثر إنخفاضا   

ويأتي في المرتبة  ( ،    ٪  67.5و   ٪  74.6في المحافظات األكثر إنخفاضا عنها في المحافظات األقل إنخفاضا )  

افظات األقل في المح  ٪   20في المحافظات األكثر إنخفاضا ونحو    ٪  17الثانية وجود مانع طبيعي للزوجة بنحو  

  ، قبل  إنخفاضا  من  للوسيلة  جانبية  أعراض  وجود  ذكر  مقابل    ٪  9.4وتم  إنخفاضا  األكثر    ٪   1.8بالمحافظات 

المقيمات قي   النساء   بين  أكثر  لعدم االستخدام بشكل  الزوج  كسبب  ،  وذكر غياب  إنخفاضا  األقل  بالمحافظات 

 لمحافظات األكثر إنخفاضا  با ٪  6مقابل نحو   ٪  8المحافظات األقل إنخفاضا  نحو   
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 سبب عدم االستخدام من قبل ***

 المواليد المحافظات وفقاً النخفاض عدد 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 االجمالى

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 66.3 69.0 62.0 68.5 67.5 72.5 63.0 74.6 57.1 الرغبة في إنجاب أطفال 

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.0 0.6 0.0 0.9 سن الياس للزوجة

 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.6 0.2 0.0 0.3 استئصال الرحم 

 18.7 19.9 16.8 19.8 20.6 16.9 17.0 17.5 16.8 مانع طبيعي للزوجة

 3.1 2.5 4.2 3.4 2.3 8.1 2.7 3.4 2.3 مانع طبيعي للزوج 

 3.1 1.2 6.1 0.9 0.9 0.6 6.5 2.3 8.7 الخوف من اآلثار الجانبية 

 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 أعرف أي وسيلة ال 

ال أعرف أي مصدر للحصول أي 

 وسيلة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 

 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 الوسيلة في مكان بعيد

 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 الوسيلة مكلفه جدا

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 متوفرة الوسيلة غير 

 1.0 1.1 1.0 1.4 1.2 1.9 0.6 0.6 0.6 الزوج معارض لتنظيم األسرة

 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.6 0.0 0.9 أسباب دينية

 4.8 2.3 8.9 1.8 1.8 1.9 9.4 4.0 12.2 أعراض جانبية من الوسيلة

 5.3 7.0 2.6 8.1 8.6 6.3 1.0 1.1 0.9 غياب الزوج 

 0.1 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 فترة النفاس 

 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2 0.0 0.3 فترة الرضاعه 

 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 صحة الزوج

استخدام الزوج وسيلة تنظيم 
 األسرة
 

0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 

المستخدمات الالئي  عدد غير 
 لم يسبق لهن االستخدام 

 

345 177 522 160 652 812 505 829 1334 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 بتعدد اإلجابات.*** يسمح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الالئي ال تستخدمن حاليا وسائل تنظيم األسرة ولم  سنة(49-15: نسبة النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )10-7جدول
يسبق لهن االستخدام  وفقاً ألسباب عدم االستخدام من قبل ومحل اإلقامة )حضر/ريف(  والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد 

  2021مصر  –المواليد 
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 الرسائل الخاصة بتنظيم األسرة 4 -7

( ترتفع نسب النساء  6- 7( وشكل )11- 7تشير نتائج بحث  دراسة أسباب إنخفاض المواليد التي يعرضها جدول ) 

صا عن تنظيم األسرة  خالل  الستة أشهر السابقة على إجراء الالئي سمعن أو شاهدن أى إعالن أو دعاية أو مل

على الترتيب     ٪   42.9و      ٪  49.2انخفاضا  البحث  في المحافظات األقل إنخفاضا عن  مثيلتها في المحافظات األكثر  

 ويسود نفم النمط على مستوى الحضر والريف . 

سماع أو  
مشاهدة أى 

إعالن أو دعاية 
أو ملصقات عن 

 األسرةتنظيم 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 
 

 االجمالى
 

 مجموعة )أ( 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

سمعت/  
 شاهدت

43.6 42.1 42.9 49.4 49.1 49.2 45.4 46.2 45.9 

تسمع/  لم 
 تشاه 

55.8 57.7 56.7 49.8 49.6 49.7 54.0 52.9 53.4 

 اإلجمالي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد النساء 
 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد  

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 

 
 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -ألكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد محافظات المجموعة )أ( ا

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
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المحافظات األكثر إنخفاضا( أ)مجموعة  ً ( ب)مجموعة  المحافظات األقل إنخفاضا

سمعت لم تسمع

وفقا لسماع أو مشاهدة أى إعالن أو   (49-15: التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من )11-7جدول
لستة أشهر السابقة على البحث  ومحل األقامة )حضر / ريف ( والمحافظات األكثر خالل ا  دعاية أو ملصقات عن تنظيم األسرة

 2021مصر  –واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 

وفقا لسماع أو مشاهدة أى إعالن أو دعاية  (49-15التوزيع النسبى للنساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من ) 6 -7شكل 
 خالل الستة أشهر السابقة على البحث  والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد    أو ملصقات عن تنظيم األسرة

 2021مصر  
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(  تؤكد أن  التليفزيون / الراديو هما المصدر الرئيسي  12- 7وكما هو متوقع فإن النتائج  الموضحة في جدول )  

للمعلومات عن تنظيم األسرة  وارتفاع نسبتهن في المحافظات األكثر إنخفاضا عنها في المحافظات األقل إنخفاضا  

في المحافظات األقل إنخفاضا من النساء السابا    ٪   79.5في المحافظات األكثر إنخفاضا ونحو    ٪   89حيث شاهد  

رسائل عن تنظيم األسرة خالل الستة أشهر السابقة على إجراء (  سنة    49- 15  ) لهن الزواج وفي الفئة العمرية من

  ٪   15.9بالمحافظات األكثر إنخفاضا و     ٪  16,2البحث  يلي ذلك نسبة من سمعن من خالل األسرة واألقارب  

  ٪   0.3بالمحافظات األكثر إنخفاضا و  ٪0,1ل إنخفاضا  بينما جاءت الجرئد والمجالت بأقل نسبة  بالمحافظات األق

من شاهدن عن طريا    نسبة  فنجد  اإلجتماعى  التواصل  وسائل  إلنتشار  نظرا  وذلك  إنخفاضا   األقل  بالمحافظات 

 افظات األقل إنخفاضاً .  فى المح ٪  4.9فى المحافظات األكثر إنخفاضاً مقابل    ٪9,9التواصل االجتماعي    

وفيما يتعلا بمحل األقامة )حضر / ريف(  فنجد ارتفاع نسب النساء الالئي سمعن أو شاهدن دعاية أو إعالن من   

الالئي سمعن  فى الحضر كذلك     ٪ 87.9مقابل    ٪ 90,3الراديو أو التلفزيون فى ريف المحافظات األكثر إنخفاضاً  

القارب   إنخفاضاً    ٪13,1فى الريف مقابل    ٪20,4من خالل األسرة أو  للمحافظات األقل  فى الحضر، وبالنسبة 

  ٪   87,9ارتفعت نسبة النساء الالئي سمعن أو شاهدن دعاية أو إعالن من خالل التلفزيون أو الراديو فى الحضر  

فى الريف  فى الريف وكانت األسرة واأل  ٪   76,2فى الحضر مقابل   عن مثيالتها فى    ٪19,2قارب أكثر تأثيراً 

 .  ٪ 7,3الحضر 

 مكان السمع/ المشاهدة***

  المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 
 

 االجمالى
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر إنخفاضا* 
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 84.2 81.4 87.9 79.5 76.2 87.9 89.0 90.3 87.9 الراديو / التليفزيون 

 7.4 6.2 8.9 4.9 4.6 5.5 9.9 8.9 10.7 وسائل التواصل االجتماعية

 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 مجلة أو جريدة

 4.1 4.4 3.7 3.9 3.7 4.4 4.3 5.6 3.4 إعالنات

إجتماعيةحلقات   2.5 4.9 3.6 1.8 6.1 4.9 2.3 5.6 4.2 

 1.4 1.8 0.8 1.4 1.8 0.4 1.4 1.8 1.1 خطب دينية 

 16.1 19.7 11.1 15.9 19.2 7.3 16.2 20.4 13.1 األسرة / األقارب 

 3970 2305 1665 2012 1450 562 1958 855 1103 عدد السيدات

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس –إنخفاضاً تشمل: بورسعيد *محافظات المجموعة )أ( األكثر 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 *** يسمح بتعدد اإلجابات.

الالئي سمعن أو شاهدن أى إعالن أو دعاية   سنة( 49 -15: نسبة النساء السابق لهن الزوج في الفئة العمرية من )12-7جدول
والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد  (وفقا لمكان السمع/ المشاهدة ومحل اإلقامة )حضر/ريف أو ملصقات عن تنظيم األسرة

       2021مصر  –المواليد 
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 الرضا عن خدمات تنظيم األسرة 7-5

سأل بحث دراسة أسباب إنخفاض المواليد النساء الالئي أُجريت معهن المقابالت عما إذا كن يعرفن مكان قريب  

منهن يقدم خدمات تنظيم األسرة. وُسئلت من أجابن بأنهن  يعرفن عن نوع  هذا المكان. كما سئلت  النساء  عما إذا  

أو التذهب عندما تحتاج إلى خدمة تنظيم األسرة . ثم ُسئلت النساء     كانت تذهب إلى هذا المكان دائماً أو أحياناً أو نادراً 

 الالئي لم يذهبن أبداً  أو يذهبن نادراً لهذا المكان عن أسباب ذلك  

سنه(    49-15( التوزيع النسبي للنساء السابا لهن الزواج في الفئة العمرية  ) 7- 7( وشكل )13- 7يعرض جدول )

ئي يعرفن مكان قريب منهن  يقدم خدمة تنظيم األسرة وفقاً لنوع المكان ومحل اإلقامة وتشير البيانات  الواردة الال

في هذا الجدول  أنه  بحضر المحافظات األكثر إنخفاضا أن  أكثر من ثالثة أرباع النساء  ذكرن  أنهن يعرفن مركز  

النسبة لريف المحافظات األكثر إنخفاضا فثالثة  وب  ٪  13.2، ثم من ذكرن مستشفى عام    ٪  76.4صحي حضري  

، وفيما يتعلا بحضر المحافظات األقل إنخفاضا    ٪   75.0أرباع  النساء ذكرن  أنهن يعرفن وحدة صحية ريفية  

يلي ذلك  نسبة من    ٪   38.4فكانت أعلى نسبة هى للنساء الالئي ذكرن معرفتهن بمركز رعاية االمومة والطفولة  

وبالنسبة لريف المحافظات األقل إنخفاضا فأن غالبية النساء ذكرن  أنهن    ٪   28ضري نحو  ذكرن  مركز صحي ح

 .  ٪  90.8حدة صحية ريفية يعرفن و

 نوع المكان

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 

 مجموعة )أ(  اجمالى المحافظات 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 إنخفاضا** المحافظات األقل 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

حكوميقطاع   

 7.8 4 13.3 4.5 1.6 13.5 10.6 7.5 13.2 مستشفى عام 

 27.9 6 60.7 9.1 2.4 27.5 45.4 11.5 76.4 مركز صحي حضري 

 4.1 3.8 4.5 5.7 4.1 10.5 2.5 3.1 1.6 مكتب صحة 

 1.0 5. 1.8 1.6 7. 5.3 0.3 3. 2. مستشفى مركزي 

 52.2 83.3 3.7 67.1 90.8 3.0 38.3 75.0 3.9 وحدة صحية ريفية

مركز رعاية األمومة  
 والطفولة

2.1 .3 1.4 38.4 .2 10.5 13.9 .2 5.7 

 1. 1. 0. 1. 1. 0.0 1. 2. 1. وحدات متنقلة

 0. 0.0 0. 0. 0.0 1. 0.0 0.0 0.0 مستشفى جامعي تعليمي

 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0.0 0.0 0.0 تأمين صحيعيادة 

 0.0 0 1.2 وحدات حكومية أخرى
0.0 

 
0.0 0.0 .9 0.0 .4 

          

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة   سنة( 49-15): التوزيع النسبى للنساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 13-7جدول
 2021مصر  –تنظيم أسرة وفقاً لنوع المكان ومحل اإلقامة )حضر / ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 
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 نوع المكان

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد

 مجموعة )أ(  اجمالى المحافظات 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 قطاع طبى خاص 

 1. 2 1. 1 0. 1 1. 1 0.0 صيدلية 

العامة  الجمعية المصرية 
 لتنظيم األسرة 

0.0 0.0 0.0 .3 0.0 .1 .1 0.0 .0 

 0. 0. 0. 0.0 0.0 0.0 1. 1. 1. وحدات أهلية أخري

 2. 2. 0.3 0. 0. 0.0 4. 5. 3. مستشفي خاص أو عيادة 

 5. 4. 0.7 1. 1. 2. 8. 0.6 9. طبيب خاص 

وحدة صحية تابعة 
 لمسجد/كنيسة

0.0 0.0 0.0 .1 .0 .1 .0 .0 .0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

 7395 4454 2941 3538 2586 952 3857 1868 1989 عدد السيدات

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 

 

 

 

 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 
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والطفولة

(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات االقل انخفاضا مجموعة 

سنة( ويعرفن مكان قريب يقدم   49-15: التوزيع النسبى للنساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )13-7جدولتابع 
 خدمة تنظيم أسرة وفقاً لنوع المكان ومحل اإلقامة )حضر / ريف( والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد  

 2021مصر 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم  سنة( 49-15التوزيع النسبى للنساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )7-7شكل  
 2021مصر  –المواليد أسرة وفقاً لنوع المكان والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد 
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ن لهذا المكان وطبقاً للبيانات  سئلت النساء الالئي يعرفن مكان قريب يقدم خدمات تنظيم  األسرة عن تكرار ذهابه

من النساء في المحافظات األكثر إنخفاضا ذكرن  انهن يذهبن     ٪  26.5( نحو  8- 7( والشكل )14- 7الواردة بجدول ) 

ترتفع هذا النسبة في المحافظات األقل إنخفاضا لتبلغ   ، كما بلغت نسبة  النساء في     ٪   30.6لهذا المكان  دائماً 

وتنخفض  هذا النسبة  في    ٪   37.4فاضا  الالئي  ذكرن انهن يذهبن لهذا المكان  أحياناً   المحافظات األكثر إنخ

 .   ٪  33.1المحافظات األقل إنخفاضا لتبلغ  

من النساء في المحافظات األكثر إنخفاضا ذكرن  انهن    ٪  21كما تشير بيانات الجدول سالف الذكر أن نحو  

اليذهبن لهذا المكان    ٪   15في المحافظات األقل إنخفاضا، ونحو    ٪  17حو  ال يذهبن لهذا المكان  إال نادراً مقابل ن

في المحافظات األقل إنخفاضا وينطبا نفم النمط على كل من الحضر والريف في المحافظات    ٪   19مقابل نحو  

 األكثر إنخفاضا واالقل إنخفاضا. 

 تكرار الذهاب للمكان 

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 
 

 اجمالى المحافظات 
 مجموعة )أ( 

 المحافظات األكثر إنخفاضا* 
 مجموعة )ب( 

 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 28.5 28.2 29.0 30.6 28.5 36.3 26.5 27.6 25.5 دايما

 35.4 35.7 34.8 33.1 34.1 30.5 37.4 38.0 36.9 أحيانا 

 19.4 20.4 18.0 17.4 18.8 13.6 21.3 22.6 20.1 نادرا 

 16.7 15.7 18.2 18.9 18.6 19.6 14.8 11.8 17.5 أبدا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى

 7395 4454 2941 3538 2586 952 3857 1868 1989 عدد السيدات 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

 

 

 

 

 

 

 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة   سنة( 49-15التوزيع النسبى للنساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 14-7جدول 
والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً  تنظيم أسرة وفقاً لتكرار الذهاب لهذا المكان عند الحاجة للخدمة ومحل اإلقامة )حضر/ ريف(

  2021مصر  – في عدد المواليد
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 الفيوم. -القليوبية  -دمياط  -السويس -محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد           

 قنا - سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا               

 

اليذهبن  لمكان تقديم خدمة تنظيم األسرة القريب منهن عن أسباب   سئلت النساء الالئي  ذكرن  انهن يذهبن نادراً أو   

(  فكان أهم سببين  9- 7( وشكل ) 15-7ذهابهن نادراً أو عدم ذهابهن لهذا المكان وهذا ما تشير إليه بيانات  جدول ) 

( كافية  امكانيات  وجود  عدم  هما  المبحوثة  مقابل    ٪   61.2ذكرتهما  إنخفاضا  األكثر  في    ٪  57.4بالمحافظات 

في المحافظات    ٪   30.3معاملة من القائمين على الخدمة ) المحافظات األقل إنخفاضا(  والسبب الثاني هو سوء ال

 (. في المحافظات األقل انخفاضا ٪ 14.4األكثر انخفاضا مقابل  

/ ريف (  بالمحافظات االكثر واالقل إنخفاضا في عدد   وفيما يتعلا باالختالفات على مستوى محل اإلقامة ) حضر 

المواليد فتشير بيانات الجدول سالف الذكربالنسبة للمحافظات األكثر إنخفاضا فترتفع نسبة من ذكرن بسبب عدم كفاية  

وعلى النقيض من ذلك   تنخفض نسبة من ذكرن سوء     ٪44.8عن الحضر      ٪   80.2اإلمكانيات في  الريف  

،  أما  في المحافظات األقل انخفاضا  ٪  30.7عن الحضر   ٪   29.9من القائمين على الخدمة في   الريف المعاملة 

 في الحضر .   ٪   55.7مقابل    ٪  58فترتفع نسبة من ذكرن بسبب عدم كفاية اإلمكانيات في الريف لتبلغ  
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(أ)المحافظات االكثر انخفاضا مجموعه  (ب)المحافظات االقل انخفاضا مجموعه 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم  سنة( 49-15التوزيع النسبى للنساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 8 -7شكل 
عدد والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في  أسرة وفقاً لتكرار الذهاب لهذا المكان عند الحاجة للخدمة ومحل اإلقامة )حضر/ ريف(

 2021مصر  –المواليد 
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ان  أسباب الذهاب الى مك
الخدمة نادرا أو عدم 

 الذهاب ابدا ***

 المحافظات وفقاً إلنخفاض عدد المواليد 
 

 مجموعة )أ(  اجمالى المحافظات 
 المحافظات األكثر إنخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل إنخفاضا** 

 اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر  اإلجمالى ريف حضر 

 8.6 9.6 7.1 8.9 10.3 4.4 8.3 8.4 8.3 بعد المسافة

 59.4 66.9 48.1 57.4 58.0 55.7 61.2 80.2 44.8 التوجد امكانيات كفاية

سوء معاملة القائمين على  

 الخدمة
30.7 29.9 30.3 15.2 14.2 14.4 26.1 20.4 22.7 

 2.0 2.7 0.8 2.6 3.2 0.6 1.4 2.0 0.9 تكلفة الخدمة عالية 

 5.3 6.6 3.3 6.4 6.8 5.1 4.3 6.4 2.5 رفض الزوج

عدم وجود دكتورة سيدة  

 )ست(
0.9 0.5 0.7 0.3 1.7 1.3 0.8 1.2 1.0 

 8.1 6.6 10.4 9.0 9.4 7.9 7.3 2.3 11.5 اليوجد وقت / مريضة

 0.6 0.1 1.4 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 2.0 تذهب لتأمين صحي أخر 

 3.8 2.9 5.1 3.4 3.3 3.8 4.1 2.3 5.6 تفضيل العيادات الخاصة

ال أحتاج وال استخدم 

 وسيلة لتنظيم األسرة 
4.7 3.9 4.3 21.5 12.2 14.5 9.7 8.9 9.2 

عند الحاجة لوسيلة تنظيم  

 األسرة
0.0 0.6 0.3 3.2 1.4 1.9 0.9 1.1 1.0 

الخوف من فيروس  

 كورونا 
1.9 0.2 1.2 0.6 0.4 0.5 1.5 0.3 0.8 

 2673 1610 1063 1283 967 316 1390 643 747 عدد النساء 

 الفيوم. -القليوبية  -دمياط -السويس -*محافظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد 

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –**محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا 

  *** يسمح بتعدد االجابات.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أسرة  سنة( 49-15النساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ): نسبة 15-7جدول
ويذهبن اليه  نادرا أو ال يذهبن أبدا وفقا لألسباب ومحل اإلقامة ) حضر / ريف(  والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد  

      2021مصر  –المواليد 
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 الفيوم.-القليوبية  -دمياط -السويس -ظات المجموعة )أ( األكثر إنخفاضاً تشمل: بورسعيد محاف

 قنا.  -سوهاج -أسيوط –محافظات المجموعة )ب( األقل إنخفاضاً تشمل: المنيا  
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(أ)المحافظات األكثر إنخفاضا مجموعة  (ب)المحافظات األقل إنخفاضا مجموعة 

ويعرفن مكان قريب يقدم خدمة تنظيم أسرة  سنة( 49-15نسبة النساء الالتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 9 -7شكل  
      2021مصر  –ويذهبن اليه  نادرا أو ال يذهبن أبدا وفقا لألسباب  والمحافظات األكثر واألقل إنخفاضاً في عدد المواليد 
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الثامنالفصل   

راء وإتجاهات المشاركات في الدراسةآ  
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تم اخذ أراء   به، ومن هذا المنظور   والتنبؤ يعتبر قيام األراء واالتجاهات وسيلة مناسبة لتفسير السلوك اإلنساني  

بعض   في  واتجاهاتهن   بهدف معرفة أراءهن  المجتمع،  فيالنساء المشاركات في البحث تجاا بعض العبارات الشائعة  

وتنظيم األسرة وتعليم البنات، مما قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارتهن.    باإلنجاب تتعلا    التي المواضيع  

  تجاا المواضيع أو السلبية    اإليجابية  االستجابات وستساعد المعلومات الواردة في هذا الفصل في التعرف على طبيعة  

   ذكرها. السابا 

النساء الالئي أُجريت معهن المقابالت عن أراءهن تجاا    2021سأل بحث " دراسة أسباب انخفاض المواليد لعام  

العيل  "  ( أن نسبة كبيرة من  النساء وافقن على مقولة  1- 8وتوضح المعلومات الواردة  في الجدول )  األطفالإنجاب  

، ترتفع هذا النسبة في المحافظات األقل    ٪ 76,5  انخفاضا فتصل نسبتهن في المحافظات األكثر    "   جي برزقة يبي

األكثر    بحضر المحافظات    ٪ 69.9نقطة مئوية  كما تصل نسبتهن    10,9أي بفارو    ٪  87,4انخفاضا لتصل إلى  

وترت  إلى  انخفاضا،  المحافظات   ٪  82.8فع  انخفاضا،    بحضر  يتعلا  12.9بفارو    أياألقل  وفيما  مئوية،  نقطة 

  ٪ 89.1بالمحافظات األكثر انخفاضا، مقابل     ٪  84.7بالمناطا الريفية فتصل نسبة من يوافقن على هذا المقولة إلى   

عة شديدة بهذا المقولة ولكن بنسبة  يدل على وجود قنا   مئوية. مما نقطة  4.4بفارو    أي بالمحافظات األقل انخفاضا،  

 أكبر بالمحافظات األقل انخفاضا وبالريف عن الحضر. 

في المحافظات    " الخلفة الكثير ورا بعضه بتهد الست وتضيع صحتها" تقاربت نسب النساء الالئي وافقن على مقولة   

نفم النمط على المناطا    الترتيب( وينطباعلى    ٪  95,2و  ٪   94األكثر انخفاضا والمحافظات األقل انخفاضا ) 

انخفاضا. مما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية المباعدة بين    واألقل الحضرية والريفية بكال من المحافظات األكثر  

 . األمللمحافظة على صحة  األطفال 

في المحافظات    صغيرة غلط عليها وعلى الجنين"   وهي " حمل البنت  نساء الالئي وافقن على مقولة  تنخفض نسب ال

نقطة مئوية(،    1,7على الترتيب بفارو    ٪  92,3و  ٪   90,6) األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل انخفاضا  

اكبر بالمحافظات األقل انخفاضا،  وينطبا نفم النمط على كال من الحضر والريف.  وعلى غير المتوقع كانت نسبتهن  

األكثر   بالمحافظات  بالمقارنة  انخفاضا  األقل  المحافظات  في  أكبر  بشكل  الظاهرة  هذا  شيوع  إلى  هذا  يُعزى  وقد 

 صغيرة. مما يولد الشعور بمخاطر حمل البنت وهى  انخفاضا

في المحافظات    بصحتها أحسن"   الست تخلف  كل عيالها وهى صغيرة    ترتفع نسب النساء الالئي وافقن على مقولة " 

على الترتيب(، كما تصل هذا النسبة إلى    ٪ 62,9و   ٪   64,3األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل انخفاضا ) 

بفارو    أيبحضر المحافظات األقل انخفاضا،     ٪   59.1بحضر المحافظات األكثر انخفاضا ، تنخفض إلى     ٪   66,4

  ٪ 64.3، لترتفع إلى   ٪   61,8النسبة بريف المحافظات األكثر انخفاضا إلى   نقطة مئوية  وعلى النقيض فتصل 7.3

                                                 :الثامنالفصل 

 راء وإتجاهات المشاركات في الدراسة آ
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  مراعاة  الوعي بضرورة  أهمية رفعنقطة مئوية. وتشير هذا النتائج الى  2.5بفارو   أيبالمحافظات األقل انخفاضا،  

 المواليد. فترة التباعد بين 

حيث    سنين"   4- 3أربعة مع بعض أحسن مما أربى عيل كل  لما أربى ثالثة او  "   ال يوافقن على مقولة  غالبية النساء

كما بلغت هذا    انخفاضا،في المحافظات األقل    ٪   78,5مقابل    ٪   82,7بلغت نسبتهن في المحافظات األكثر انخفاضا  

األقل    بحضر المحافظات   ٪  84.9بحضر المحافظات األكثر انخفاضا، ارتفعت النسبة قليال إلى    ٪  81.2النسبة  

ال توافقن على هذا المقولة بنسبة تصل    فأغلب النساءللمناطا الريفية    مئوية. وبالنسبةنقطة  3.7بفارو    يأانخفاضا،  

بفارو    أيبالمحافظات األقل انخفاضا،    ٪   76.1بالمحافظات األكثر انخفاضا، انخفضت النسبة إلى    ٪  84.5إلى  

تلك المقولة، مما يؤكد على  أهمية    في زلن يعتقدن  مانقطة مئوية. وتشير هذا النتائج أن هناك أقل من ربع النساء  8.4

 التوعية بضرورة التباعد بين المواليد 

 

وترتفع نسبتهن في المحافظات الخلفة الكثير بتربط الراجل أحسن يتجوز ثاني"  "   على مقولة   غالبية النساء ال يوافقن  

ى الترتيب(، كما تصل نسبتهن إلى  عل   ٪   88,3و  ٪   95,9انخفاضا ) األكثر انخفاضا عنها في المحافظات األقل  

نقطة  2.6بفارو    أياألقل انخفاضا،    بحضر المحافظات   ٪93األكثر انخفاضا، مقابل    بحضر المحافظات   ٪ 95.6

بالمحافظات    ٪ 96.4تصل إلى    المقولة بنسبة أن اغلب النساء في المناطا الريفية ال توافقن على هذا    مئوية. كما

هناك    أن يدل على    مئوية. مما نقطة  9.9بفارو    أي بالمحافظات األقل انخفاضا،    ٪   86.5األكثر. انخفاضا، مقابل  

   انخفاضا. تلك المقولة، وخاصة بريف المحافظات األقل   في نسبة صغيرة من النساء مازلن يعتقدن 

وترتفع نسبتهن في المحافظات األكثر انخفاضا    الطالق" الكثير ضمان ضد    “العيال  مقولةعلى    غالبية النساء ال يوافقن

انخفاضا   األقل  المحافظات  في  نسبتهن    ٪  88,8و    ٪  96,3) عنها  تصل  كما  الترتيب(،  بحضر    ٪ 96.3على 

نقطة  2.3بفارو    أيالمحافظات األقل انخفاضا،    بحضر  ٪  94المحافظات األكثر انخفاضا، تنخفض قليالً لتصل إلى  

اغل  مئوية، أن  المقولة  كما  هذا  على  توافقن  ال  الريفية  المناطا  في  النساء  تصلب    ٪ 96.3إلى  نسبتهن    حيث 

 نقطة مئوية. 9.5بفارو  أي األقل انخفاضا،  بالمحافظات  ٪  86.8مقابل  بالمحافظات األكثر. انخفاضا، 
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 العبارة / المقولة 
 

 الرأي 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 

المحافظات  إجمالي  مجموعة )أ(  
 المحافظات األكثر انخفاضا* 

 مجموعة )ب( 
 المحافظات األقل انخفاضا** 

جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر   جمالياإل ريف حضر    

إن العيل بييجي 
 برزقه 
 

 81.6 87.3 73.9 87.4 89.1 82.8 76.5 84.7 69.9 موافقة

غير 
 موافقة

30.1 15.3 23.5 17.2 10.9 12.6 26.1 12.7 18.4 

جمالياإل  100.0 100 100 100 100 100 100 100 100 

الخلفة الكتير ورا 
بعضه بتهد الست 

 وتضيع صحتها 

 94.6 94.6 94.6 95.2 95.0 95.7 94.0 93.9 94.1 موافقة

غير 
 موافقة

6.6 6.1 6.0 4.3 5.0 4.8 5.4 5.4 5.4 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

حمل البنت وهي  
صغيرة غلط عليها 

 هي والجنين

 91.4 91.6 91.2 92.3 91.8 93.6 90.6 91.3 90.1 موافقة

غير 
 موافقة

9.9 8.7 9.4 6.4 8.2 7.7 8.8 8.4 8.6 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

الست تخلف  كل 
عيالها وهى  

صغيرة  بصحتها  
 أحسن

 63.6 63.3 64.1 62.9 64.3 59.1 64.3 61.8 66.4 موافقة

غير 
 موافقة

33.6 38.2 35.7 40.9 35.7 37.1 35.9 36.7 36.4 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

لما أربى ثالثة او 
أربعة مع بعض  

أحسن مما أربى عيل  
سنين  4-3كل   

 19.3 20.5 17.7 21.5 23.9 15.1 17.3 15.5 18.8 موافقة

غير 
 موافقة

81.2 84.5 82.7 84.9 76.1 78.5 82.3 79.5 80.7 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

الخلفة الكتير بتربط  
الراجل احسن يتجوز  

 تانى 

 7.7 9.5 5.2 11.7 13.5 7.0 4.1 3.6 4.4 موافقة

غير 
 موافقة

95.6 96.4 95.9 93.0 86.5 88.3 94.8 90.5 92.3 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

العيال الكتير ضمان  
 ضد الطالق 

 7.2 9.3 4.4 11.2 13.2 6.0 3.7 3.7 3.7 موافقة

غير 
 موافقة

96.3 96.3 96.3 94.0 86.8 88.8 95.6 90.7 92.8 

جمالياإل  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -*محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا

 

وفقا آلرائهن تجاه األنجاب   (49-15للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من ):  التوزيع النسبي 1-8جدول 
 2021مصر  –والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد 
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كما سأل البحث النساء الالئي أُجريت معهن المقابالت عن آرائهن تجاا وسائل تنظيم األسرة  وتوضح المعلومات  

وسائل تنظيم األسرة الموجودة  ( أن تقاربت نسب النساء الالئي ال يوافقن على مقولة "2-8الواردة  في الجدول ) 

على الترتيب( وفيما    ٪   65و    ٪  64قل انخفاضا )  في المحافظات األكثر انخفاضا والمحافظات األغالية شوية"  

بالمحافظات األكثر انخفاضا،    ٪68.9يتعلا بالمناطا الحضرية فأغلب النساء ال توافقن على المقولة بنسبة تصل إلى  

إلى   النسبة  انخفاضا،    ٪60.5انخفضت  األقل  الريفية  8.4بفارو    أيبالمحافظات  للمناطا  وبالنسبة  نقطة مئوية. 

  ٪ 66.8األكثر. انخفاضا، ارتفعت النسبة إلى    بالمحافظات   ٪   58.1إلى    ال يوافقن بة من النساء الالئي  فتصل نس

 نقطة مئوية. 8.7بفارو   أي بالمحافظات األقل انخفاضا، 

الوسيلة اللى تحمينى سنه وال اتنين أحسن من اللى الزم آخدها كل يوم وأنساها "  غالبية النساء وافقن على مقولة

انخفاضا    " وأتلخبط األكثر  المحافظات  من  كال  ،    واألقلفي  المناطا    وينطبا انخفاضا  من  كال  على  النمط  نفم 

  ٪   82.8  انخفاضا مقابل األكثر    بحضر المحافظات   ٪  85.7الحضرية والمناطا الريفية حيث تصل نسبتهن إلى  

المحافظات  انخفاضا،    بحضر  بالمناط3.2بفارو    أي األقل  النسبة  وتصل  مئوية  إلى  .نقطة  الريفية    ٪   83.9ا 

نقطة مئوية. مما يدل على  4.6بفارو   أيبالمحافظات األقل انخفاضا،  ٪  79.3، مقابل  األكثر انخفاضا بالمحافظات 

 وجود قناعة شديدة بهذا المقولة للنساء بكال من المحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد. 

استخدام وسيلة تنظيم األسرة ممكن يكون حرام حتى لو كان    أن " في رأيك  على عبارة  ال يوافقن غالبية النساء  

  ٪ 86,7و    ٪  92,4انخفاضا )    واألقل في كال من المحافظات األكثر انخفاضا  اني"  عشان الست تريح بين العيل والت

الترتيب  إلى    (على  الحضرية  بالمناطا  النسبة  هذا  وتصل  و   ٪ 93.2،  انخفاضا،  األكثر    ٪ 90.1بالمحافظات 

  ٪ 91.4ى  نقطة مئوية ، بينما في المناطا الريفية فتصل نسبتهن  إل  3.1بفارو    أيبالمحافظات األقل انخفاضا،  

 نقاط مئوية. 6بفارو  أي بالمحافظات األقل انخفاضا،   ٪  85.4بالمحافظات األكثر انخفاضا، و 
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 العبارة / المقولة 
 
 أي الر

  المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 المحافظات  إجمالي
 مجموعة )أ( 

 * األكثر انخفاضا المحافظات
 مجموعة )ب( 

 * المحافظات األقل انخفاضا

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

وسائل تنظيم األسرة  
 الموجودة غالية شوية

 35.5 36.8 33.7 35.0 33.2 39.5 35.9 41.9 31.1 موافقة

غير 
 موافقة

68.9 58.1 64.1 60.5 66.8 65.0 66.3 63.2 64.5 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

تحمينى  الوسيلة اللى 
سنه وال اتنين أحسن  
من اللى الزم آخدها 

كل يوم وأنساها 
 . وأتلخبط

 82.7 81.2 84.7 80.2 79.3 82.5 84.9 83.9 85.7 موافقة

غير 
 موافقة

14.3 16.1 15.1 17.5 20.7 19.8 15.3 18.8 17.3 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

رأيك ان استخدام   في
وسيلة تنظيم األسرة 
ممكن يكون حرام   
حتى لو كان عشان  

الست تريح بين العيل 
 والتاني 

 10.3 12.2 7.7 13.3 14.6 9.9 7.6 8.6 6.8 موافقة

غير 
 موافقة

93.2 91.4 92.4 90.1 85.4 86.7 92.3 87.8 89.7 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 السيداتعدد 

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -*محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا

 

البحث   الشائعة    أيضا وسأل  العبارات  المقابالت عن أراءهن تجاا بعض  أُجريت معهن  الالئي  المجتمع    في النساء 

" كلمة حماتي تمشي على الكبير والصغير"  ( أن نسبة النساء الالئي وافا على مقولة  3- 8وتشير بيانات الجدول ) 

انخفاضا،    األقلي المحافظات  ف  ٪   63,4( في المحافظات األكثر انخفاضا مقابل    ٪   46,9بلغت أقل من النصف )  

النسبة   هذا  بلغت  المحافظات   ٪   38,2كما  مقابل    بحضر  انخفاضا،  األقل     ٪   56.3األكثر  المحافظات  بحضر 

بالمحافظات األكثر. انخفاضا، ارتفعت النسبة إلى    ٪ 57.6انخفاضا، وفيما يتعلا بالمناطا الريفية فبلغت نسبتهن  

 نقطة مئوية.  8.5بفارو    يأ بالمحافظات األقل انخفاضا،  ٪ 66.1

  فقد تقاربت "  "التعليم مهم للبنت والولد  والولد   التعليم للبنت أكدن على أهمية    البحث غالبية النساء المشاركات في  

بلغت   النسب بين النساء بالمحافظات األكثر واألقل انخفاضا الالئي ذكرن أن التعليم مهم للبنت والولد، وهناك  نسبة

التعليم    أن ذكرن    ٪ 2التعليم مهم للبنت أكثر من الولد مقابل حوالى    أن   أكدت بالمحافظات األقل انخفاضا قد    ٪   5نحو  

 (  49-15:  التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )2-8جدول 

 2021مصر  –عدد المواليد  فيوسائل تنظيم األسرة والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا  عن هن ئراوفقا آل 
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مهم للولد أكثر مما يدل على زيادة الوعي بين النساء المشاركات في البحث بأهمية وأحقية البنت في التعليم وأنها ال  

 تختلف كثيرا عن الولد. 

في كال  مش هروح أكشف"   فيلو مفيش دكتورة ست في الوحدة وال المستش "  على عبارة  فقنال يواغالبية النساء  

على الترتيب ( ، وبلغت نسبتهن في المناطا    ٪  81,7و    ٪   79,9من المحافظات األكثر انخفاضا واألقل انخفاضا )  

  أي فظات األقل انخفاضا،  بالمحا  ٪  86.5 بالمحافظات األكثر انخفاضا، ارتفعت النسبة قليال إلى ٪79.8الحضرية 

 انخفاضا.  واألقلبكال من المحافظات األكثر     ٪. 80يتعلا بالمناطا الريفية فنحو   مئوية. وفيمانقطة 6.7بفارو 

 العبارة / المقولة 
 

 الرأي 

 المحافظات وفقاً النخفاض عدد المواليد 
 

 مجموعة )أ(  المحافظات  إجمالي
 * المحافظات األكثر انخفاضا

 مجموعة )ب( 
 ** المحافظات األقل انخفاضا

 جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر  جمالياإل ريف حضر 

كلمة حماتى 
تمشى على الكبير  

 والصغير 

 54.6 62.6 43.8 63.4 66.1 56.3 46.9 57.6 38.2 موافقة

 45.4 37.4 56.2 36.6 33.9 43.7 53.1 42.4 61.8 غير موافقة

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

التعليم مهم للبنت  
 والولد 

 93.8 93.7 93.9 92.6 92.5 92.7 94.9 95.4 94.4 مهم لألثنين 

مهم للولد  
 أكثر

2.3 2.2 2.2 2.0 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 

مهم للبنت 
 أكثر

3.0 2.4 2.7 5.3 5.0 5.1 3.7 4.0 3.8 

 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 غير مهم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

لو مفيش دكتورة  
ست في الوحدة 

  فيوال المستش
 مش هروح أكشف 

 19.3 20.1 18.1 18.3 20.2 13.5 20.1 20.1 20.2 موافقة

 80.7 79.9 81.9 81.7 79.8 86.5 79.9 79.9 79.8 غير موافقة

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 8652 4985 3667 4090 2952 1138 4562 2033 2529 عدد السيدات

 الفيوم. -القليوبية -دمياط -السويس -*محافظات مجموعة )أ( األكثر انخفاضا تشمل: بور سعيد

 قنا.  -سوهاج -أسيوط -محافظات مجموعة )ب( األقل انخفاضا تشمل: المنيا**

 

 
 

 (  49-15:  التوزيع النسبي للنساء الالئي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من )3-8جدول 

 2021مصر  –وفقا آلرائهن تجاه بعض العبارات الشائعة في المجتمع والمحافظات األكثر واألقل انخفاضا في عدد المواليد  
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 ملحق أ                                                         نبذة عن المحافظات التي شملتها الدراسة  

 

 المختارة  خريطة موضح عليها موقع المحافظات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمياط
 بورسعيد

 القليوبية
 السويس

 الفيوم

 قنا
 سوهاج

 اسيوط
 املنيا
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 : الموقع

الشمالية لقناة السويس  تقع محافظة بورسعيد في الركن الشمالي الشرقي من الوجه البحري علي البوابة   •

يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن الجنوب محافظة اإلسماعيلية ومن الشرق شمال سيناء  

 ومن الغرب محافظة دمياط. 

 المساحة:

 كيلو متر مربع.   1351.14تبلغ مساحة محافظة بورسعيد  حوالي   •

 السكان: 

  749ثم إلى    2006سمة.وفقاً لتعداد عام  ن  603ألفا و  570ارتفع عدد سكان محافظة بورسعيد من   •

بزيادة    1/1/2021نسمة في    544ألفا و  778، وارتفع إلى  2017نسمة فى تعداد عام    371ألفا و 

٪ إناث(، وبلغت نسبة  48.6٪ ذكور،51.4نسمة  عن بيانات آخر تعداد، )   173ألفا و    29قدرها  

 أنثى.  100ذكر لكل   106النوع  

 التحضر:

 . ٪100وهي محافظة حضرية بنسبة   القناة عيد إحدى محافظات تعتبر محافظة بورس •

 :ةالكثافــة السكانيــــ

 . 2020عام منتصف  في  2نسمة/ كم  587.0بلغت الكثافــة السكانيــــة الكلية   •

 معدل المواليد: 

لكل    14.8إلى    2015لكل ألف نسمة عام    24.7بورسعيد من  انخفض معدل المواليد في محافظة   •

 .  2020ألف نسمة عام 

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪.48إلى   2015عام    ٪17.8من   بمحافظة بورسعيد الطبيعية  انخفض معدل الزيادة  •

 حجم قوة العمل:

نسمة  1888نسمة )  2624  بالمحافظة سنة فأكثر( 15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان ) •

 . 2020عام  نسمة من اإلناث(   735من الذكور، 

 :معدل البطالة

٪  41.5، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪عام  16.5  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 6.7مقابل 

 محافظة بورسعيد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 الموقع: 

محافظة السويس عاصمتها مدينة السويس وتقع سواحلها على الطرف الشمالي لخليج السويس، ويقع   •

فيها المدخل الجنوبي لقناة السويس وهي محافظة حضرية ذات مدينة واحدة. يميزها موقعها الفريد  

ملتقى للتجارة العالمية وقلعة    فهي تعتبر مدخل إلى أفريقيا ودول جنوب غرب وشرق آسيا مما جعلها

 للصناعة واالستثمار الصناعي. 

 المساحة: 

من المساحة    بنسبة     كيلو متر مربع والمساحة المأهولة   9002تبلغ مساحة محافظة السويس حوالي   •

 الكلية  

 السكان: 
 

نسمة  الف    728ثم إلى    2006الف نسمة وفقاً لتعداد عام    512ارتفع عدد سكان محافظة السويس من   •

الف نسمة عن    42بزيادة قدرها  2021/ 1/ 1الف نسمة في   770، وارتفع إلى  2017فى تعداد عام 

 أنثى.  100ذكر لكل   105.2٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.7٪ ذكور،51.3بيانات آخر تعداد، ) 

 التحضر:

 ٪  100بلغت نسبة سكان الحضر   •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020عام  في منتصف  2نسمة/ كم  3710.8ـة الكلية  بلغت الكثافــة السكانيـــ •

 معدل المواليد: 

لكل    18.9إلى    2015لكل ألف نسمة عام    28.7السويس من  محافظة  انخفض معدل المواليد في   •

   .2020ألف نسمة عام 

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪13.1إلى   5201عام  ٪ 2.22من   بمحافظة السويس انخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

الف    177الف نسمة )   219  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان ) •

 . 2020عام  الف نسمة من اإلناث(  41نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  21.6اث ليصل إلى  ، ويرتفع هذا المعدل بين اإلن2020٪ عام  11.5  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 9.0مقابل 

 محافظة السويس 
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 : الموقع

محافظة دمياط هي إحدى محافظات جمهورية مصر العربية، تقع محافظة دمياط على ساحل البحر   •

األبيض المتوسط , تقع شمال الدلتا على الضفة الشرقية لنهر النيل وهى شبه جزيرة يحتضنها البحر  

لغربى تمتد مزارع  وبحيرة المنزلة شرقاً ويشطرها النيل إلى شطرين وإلى الجنوب االمتوسط شماالً 

 . الدلتا وسهولها

 المساحة:

حوالي • دمياط  محافظة  مساحة  المأهولة    910.3   تبلغ  والمساحة  مربع  متر    668.9كيلو 

 من المساحة الكلية ٪73.5  بنسبة   تبلغ 

 السكان: 

لتعداد عام    1.1ارتفع عدد سكان محافظة دمياط من   • مليون    1.5ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً 

الف    81بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في    1.6، وارتفع إلى  2017نسمة فى تعداد عام  

ذكر لكل    105.3٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.6٪ ذكور، 51.3نسمة عن بيانات آخر تعداد، )

 أنثى.  100

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  59.7٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  .340بلغت نسبة سكان الحضر   •

 :الكثافــة السكانيــــة

 . 2020  في منتصف عام  2نسمة/ كم2346.4بلغت الكثافــة السكانيــــة الكلية   •

 معدل المواليد: 

لكل ألف    18,3إلى   2015لكل ألف نسمة عام    28.3من    دمياط   محافظة  انخفض معدل المواليد في  •

 . 2020نسمة عام  

 : معدل الزيادة الطبيعية

 . 2020عام    ٪  11.8 إلى  2015عام    ٪ 21.4  من بمحافظة دمياطانخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

  415,1الف نسمة )   530,3  بالمحافظة  سنة فأكثر(  15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان ) •

 ألف نسمة من اإلناث(.   115.2ألف نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  48,8، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  20,8  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 13.0مقابل 

 محافظة دمياط 
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 الموقع: 

الدلتا  بنها  وعاصمتها  مصر  محافظات  إحدى • النيل عند رأس  . وتقع محافظة القليوبية بمنطقة شرق 

الجنوب  من  القاهرة  ويحدها  الجيزةو محافظة  محافظتا محافظة  والغربية   الدقهلية وشماالً 

 ً  .  المنوفية وغربا محافظة محافظة الشرقية وشرقا

ا • "القاهرة  إقليم  في  الثالثة  المحافظة  القليوبية  محافظة  إلى  تعّد  باإلضافة  لكبرى" 

 . الجيزةو القاهرة  محافظات: 

 المساحة:

  2كم 1072,7 كيلو متر مربع والمساحة المأهولة تبلغ   1124.3تبلغ مساحة محافظة القليوبية حوالي   •

 . من المساحة الكلية ٪95.4 بنسبة

 السكان: 

مليون    5,6ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام    4,2ارتفع عدد سكان محافظة القليوبية من   •

ألف    325بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في    5,9، وارتفع إلى  2017نسمة فى تعداد عام  

  100ذكر لكل    106.5٪إناث(،وبلغت نسبة النوع  48.4٪ذكور،51.6نسمة عن بيانات آخر تعداد، ) 

 أنثى. 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  57.1بينما بلغت نسبة سكان الريف  ٪  42.9بلغت نسبة سكان الحضر  •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2نسمة/ كم  5510.6الكثافــة السكانيــــة الكلية   بلغت  •

 معدل المواليد: 

لكل ألف  18,8إلى    2015لكل ألف نسمة عام    26.7من    محافظة القليوبيةانخفض معدل المواليد في   •

   .2020  نسمة عام

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪13.0إلى   5201عام  ٪ 21.2من   بمحافظة القليوبية انخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

  1.4مليون نسمة )   1,7  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان )  •

 الف نسمة من اإلناث(.   319مليون نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  21,2، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  8,2  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 5,2مقابل 

 محافظة القليويبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
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 الموقع: 

في إقليم شمال الصعيد الذي يضم ثالث   المحافظة وتقع هي إحدى محافظات مصر،   محافظة الفيوم •

من كل جانب فيما عدا جنوبها   بالمحافظة  الفيوم، بني سويف، المنيا، تحيط الصحراء محافظات هي 

 الشرقي الذي يتصل بمحافظة بني سويف. 

 المساحة:

  30.3 بنسبة   2كم1839.8 كيلو متر مربع والمساحة المأهولة تبلغ 6068تبلغ محافظة الفيوم حوالي   •

 . من المساحة الكلية ٪

 السكان: 

مليون نسمة    3.5ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام    2.5الفيوم من  محافظة  ارتفع عدد سكان   •

الف نسمة    300بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في    3.8، وارتفع إلى  2017فى تعداد عام  

 أنثى.  100ذكر لكل   108.5٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48٪ ذكور، 52عن بيانات آخر تعداد، ) 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  76.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  23.2بلغت نسبة سكان الحضر   •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2نسمة/ كم  2096.9الكلية  الكثافــة السكانيــــة  بلغت  •

 معدل المواليد: 

لكل ألف    24.0إلى   2015لكل ألف نسمة عام    35.6الفيوم من    محافظة انخفض معدل المواليد في •

 . 2020نسمة عام  

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام  ٪ 19.4إلى   5201من عام    ٪7.03الفيوم   بمحافظة انخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

  931مليون نسمة )  1.1  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان )  •

 الف نسمة من اإلناث(.   122الف نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  11.8، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  4.5  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 3.6مقابل 

 

 محافظة الفيوم 
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 الموقع: 

هي إحدى محافظات مصر، تقع بين محافظتي بني سويف شماال وأسيوط جنوبا، وهي   محافظة المنيا •

 أثرية فريدة.  مواقع واحدة من أهم محافظات صعيد مصر وذلك بسبب موقعها المتوسط وما تضمه من 

 المساحة:

  2كم2411.7 كيلو متر مربع والمساحة المأهولة تبلغ   32279تبلغ مساحة محافظة المنيا حوالي   •

 . من المساحة الكلية ٪  7.5 بنسبة

 السكان: 

مليون نسمة    5.5ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام    4.2المنيا من    محافظة  ارتفع عدد سكان •

الف نسمة عن   526بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في   6، وارتفع إلى 2017فى تعداد عام  

 أنثى.  100ذكر لكل   106.3٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.5٪ ذكور،51.5بيانات آخر تعداد، ) 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  81.2٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  18.8سكان الحضر  بلغت نسبة  •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2نسمة/ كم  2463.6الكثافــة السكانيــــة الكلية   بلغت  •

 معدل المواليد: 

كل ألف  ل  29.3إلى    2015لكل ألف نسمة عام    34.7انخفض معدل المواليد في محافظة المنيا من   •

 . 2020نسمة عام  

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪ 24.0إلى   2015  عام  ٪29.2من  بمحافظة المنيا انخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

  1.3مليون نسمة )   1.5  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان )  •

 نسمة من اإلناث(.    الف 226مليون نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  5.8، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  1.9  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور. 1.2مقابل 

 محافظة المنيا 
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  الموقع:

الصعيد حيث   • تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وأكبرها وهى عاصمة محافظات 

محافظتي المنيا شماالً وسوهاج جنوباً والبحر األحمر شرقا والوادى الجديد غرباً و تحد أسيوط  تتوسط  

 من الغرب الهضبة الغربية. وتعد محافظة أسيوط العاصمة التجارية للصعيد. 

 المساحة:

  ٪ 6.1 بنسبة  2كم1574 والمساحة المأهولة تبلغ   2كم  25926حوالي  محافظة اسيوط  تبلغ مساحة   •

 . من المساحة الكلية

 السكان: 

مليون نسمة    4.3ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام  3.4سيوط من  محافظة أارتفع عدد سكان   •

الف نسمة     419بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في   4.8، وارتفع إلى  2017فى تعداد عام  

  100ذكر لكل    106.7النوع    ٪ إناث( وبلغت نسبة48.8٪ ذكور،51.6عن بيانات آخر تعداد، )

 أنثى. 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  73٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  27بلغت نسبة سكان الحضر   •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2نسمة/ كم  3015.8الكثافــة السكانيــــة الكلية   بلغت  •

 معدل المواليد: 

لكل ألف    28.4إلى    2015لكل ألف نسمة عام    34.2يوط من  سمحافظة أانخفض معدل المواليد في   •

   .2020نسمة عام  

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪21.9إلى  5201عام    ٪ 27.6سيوط من  أ بمحافظة انخفض معدل الزيادة الطبيعية   •

 حجم قوة العمل: 

  997مليون نسمة )  1.1  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15حجم قوة العمل من إجمالي السكان ) بلغ تقدير   •

 اإلناث(.   ألف نسمة من  102ألف نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  6.6، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  3.0  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 ٪ للذكور 2.6مقابل 

أسيوط محافظة   
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  الموقع:

كم    467بالنسبة لمحافظات الصعيد حيث تبعد عن القاهرة  في مركز متوسط   محافظة سوهاج تقع  •

أسوان   ويحدها    412ومن  وغربى  شرقى  جزئين  إلى  النيل  نهر  يقسمها  كم، 

ً  محافظة  أسيوط،جنوبا  محافظة  شماالً  شرقا ً  محافظة قنا،  وغربا األحمر،  الوادي   محافظة  البحر 

 الجديد.

 المساحة:

  2كم1593.9 و متر مربع والمساحة المأهولة تبلغكيل  11022تبلغ مساحة محافظة سوهاج حوالي   •

 من المساحة الكلية  ٪  14.5 بنسبة

 السكان: 

مليون    4.9ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام    3.7سوهاج من  محافظة  ارتفع عدد سكان   •

الف    471بزيادة قدرها    2021/ 1/ 1مليون نسمة في    5.4، وارتفع إلى  2017نسمة فى تعداد عام  

  100ذكر لكل    107٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.3٪ ذكور،51.7عن بيانات آخر تعداد، )نسمة  

 أنثى. 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  78.6٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  21.4بلغت نسبة سكان الحضر   •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2نسمة/ كم  3374.6الكثافــة السكانيــــة الكلية   بلغت  •

 معدل المواليد: 

لكل ألف نسمة    27.2إلى    2015لكل ألف نسمة عام    33.9انخفض معدل المواليد في سوهاج من   •

   . 2020عام  

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪ 22.2لى  إ 2015عام    ٪0.82انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان سوهاج من   •

 حجم قوة العمل: 

  1.2مليون نسمة )   1.3  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان )  •

 الف نسمة من اإلناث(.   87مليون نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  23.4إلى    ، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل2020٪ عام  7.8  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

 . ٪ للذكور6.7مقابل 

•  

سوهاج محافظة   
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  الموقع:

قنا • جنوب  محافظة  محافظة  مصر تقع  الشمال  من  الجنوب  سوهاج  تحدها  ومن   أسوان ومن 

 .  الوادى الجديد  ومن الغرب محافظة  البحر األحمر  الشرق

 المساحة:

  2كم1740.7 كيلو متر مربع والمساحة المأهولة تبلغ   10798.3تبلغ مساحة محافظة قنا حوالي   •

 من المساحة الكلية.  ٪  16.1 بنسبة

 كان: الس

مليون نسمة    3.2ثم إلى    2006مليون نسمة وفقاً لتعداد عام    3.0قنا من    محافظة ارتفع عدد سكان   •

الف نسمة    298بزيادة قدرها    1/2021/ 1مليون نسمة في  3.4، وارتفع إلى  2017فى تعداد عام  

  100ذكر لكل    105.3٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع  48.7٪ ذكور،51.3عن بيانات آخر تعداد، ) 

 أنثى. 

 التحضر:

 . 2021٪ في بداية عام  81.7٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف  18.3بلغت نسبة سكان الحضر   •

 الكثافــة السكانيــــة:

 . 2020في منتصف عام   2كم /نسمة 1968.9الكثافــة السكانيــــة الكلية   بلغت  •

 معدل المواليد: 

لكل ألف نسمة عام    30.1إلى    2015لكل ألف نسمة عام    32.6انخفض معدل المواليد في قنا من   •

2020 .   

 معدل الزيادة الطبيعية: 

 . 2020عام    ٪ 24.2إلى   5201عام    ٪ 26.8انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان قنا من   •

 حجم قوة العمل: 

ف  ال  652ألف نسمة )   706  بالمحافظة   سنة فأكثر(   15بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان ) •

 ألف نسمة من اإلناث(.   54نسمة من الذكور،  

 معدل البطالة: 

٪  16.6، ويرتفع هذا المعدل بين اإلناث ليصل إلى  2020٪ عام  3.6  بالمحافظة بلغ معدل البطالة   •

. ٪ للذكور2.6مقابل 

قنا محافظة   

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 ب ملحق                                       استمارات المسح                                             
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 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

   CAPMAS  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------- :المحافظة

 -------------------------------- قسم/ مركز  

 ---------------------- شياخة/ مدينة/ قرية 

 رقم القطعة المساحية 

                      المعيشية   األسرة  رقم

 تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون

 1982لسنة  28المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  35رقم  

 

 

         

   دراسة أسباب انخفاض المواليد

2020 

 

  األسرة المعيشيةستمارة إ -)أ(
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 بيانــــــــــــــــــــات تعريفيـــــــــــــــــــة 

رقم القطعة المساحية                                                       باإلطــــــــــــــــار  المعيشيـــــــــةاألسرة   رقم   

 

 محافظـــــــــــة:...........................      

                                                                                 القسم/ المركز: ...........................

 قرية............................. /شياخة/مدينة

   

 ريف  -2حضر        - 1                                                        

                                      

 ....................................... ....................................... األسرة   اسم رئيس 

 العنوان.......................................................................................... 

رقم تليفون   / المحمول:   ............. ............................................... : اســــم مدلى البيان  

 تاريـخ الزيارة  عدد الزيارات 

الزيــــــــارة زمن   

نتيجة  

 الزيارة 

 دليل نتيجة الزيارة 

 نهاية المقابلة  بداية المقابلة 

 ساعة  دقيقة  ساعة  دقيقة 
 استـــــــــــــــــوفيت بالكـــــــــــامل   -1

 ي  وانهاء المقابلة استيفاء جزئ   -2

 ............................)يذكـــر السبب( -3

 استيفاء جزئي وتم تأجيل المقابلة    -4

 تم تأجيل المقابلة   -5

 ...........يذكر السبب() رفضت  المقابلة   -6

 ..............................تحدد( ) أخرى   -7

            2020/         /     الزيارة األولـى 

2020/       /        الزيارة الثـانية            

2020/       /        الزيارة الثالثة            

ميزالمشتغلون بالميدان والمراجعة المكتبية والتر  التوقيـــــــــــــــع  التاريخ  األســـــــــــــــم  الكود  

      البـــــــاحثة

      المشـــــــــرف

      مرور فني 

      المــراجع المكتبي 

      المرمــــــــز

      مدخــــــــل البيــــــــــان
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 نموذج الموافقة على إجراء االستبيان 

 

للتعرف  بحث  بنعمل  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصـاء  وأعمل فى  ----------  مرحبا، إـسمى

 إختيارك للمشاركة معنا فى هذا البحث وتم   ،المصريةاإلجتماعية لألسرة الجوانب  على 

 عنوانك.       أو   أحب أقولك أننا بنحافظ على سرية جميع أجوبتك وأننا مش هنحتفظ  باسمك

 .تردي عليه ده من حقك ( عايزة )عايز /  سؤال موش  لو فيه 

 .  المشاكل اللى ممكن تظهر فى المجتمعفي حل  مشاركتِك معانا فى البحث هتفيد جداً 

 

 تسألى أى سؤال؟ تسأل /تحب  

 الموافقة:نتيجة  

 )     (   وافق على إجراء المقابلة.ت  األسرة -1

 .)     (ال يوافق على إجراء المقابلة  األسرة -2

)دوني مالحظاتك   وأذكري أسباب الرفض(  وأنهى الحديث اعلى وقته ااشكريه 

...................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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   المعيشيةاألسرة  أوالً: خصائص

 
رد 

لف
 ا
ل
س
سل

 م
قم

ر
 

1 2 3 4 5 6 7 

اسماء افراد األسرة المقيمين  

 بها عادة )ثالثيا( 

 ابدأ برئيس األسرة 

ماهو تاريخ ميالد   الصلة برئيس األسرة  النوع 

 )الفرد( 

السن بالسنوات  

 الكاملة 

ماهي الحالة  

 الزواجية 

 فأكثر  15

 

 للباحثة :  

 

فى حالة  

عدم وجود  

سيدات فى  

 العمر  

(15 -

سنة(  49

ومتزوجات  

حاليـــــــاً 

أو سبق  

لهن 

 الـزواج  

 

 

إنهـــــــى            

 المقابلــــة 

 

 

ذ ( 1)
ك
 ر

أ ( 2)
 ثني

 رئيس األسرة  ( 1)
 زوج / زوجه  ( 2)
 ابن / ابنة  ( 3)
زوجة االبن /   ( 4)

 زوج االبنه 
 حفيد / حفيده  ( 5)
 أب/ أم  ( 6)
 أخ/ أخت  ( 7)
 أٌقارب أخرون  ( 8)
 خادم/ خادمة  ( 9)
ال توجد صلة   ( 10)

 قرابة 

للباحث في حالة  

  98الأعرف اكتب 

لليوم والشهر  

 ( للسنة 9998و) 

يذكرالسن  

نوات  سبال

الكاملة )تهمل  

كسورالسنة  

ولألفراد أألقل  

من سنة يكتب  

 صفر( 

 أقل من السن ( 1)
ــزوج  ( 2) ــت ي ــم  ل

 أبدا
 عقد قران  ( 3)
قــران  ( 4) عــقـــد 

 وسبق له الزواج
 متزوج ( 5)
مــــطــــلــــق/   ( 6)

 مطلقة
 أرمل/ أرملة ( 7)
منفصل/مهج  ( 8)

 ورة 

 سنة شهر  يوم 

1    
  

 
  

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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 المعيشية خصائص األسرة أوالً:   تابع/ 

 
رد 

لف
 ا
ل
س
سل

 م
قم

ر
 

8 9 10 

 سنوات فأكثر( 4لألفراد ) 

 التعليم موقف االلتحاق من 

ماهي أعلى مرحلة من التعليم وصل إليها  

)الفرد( وماهي آخر سنة دراسية أكملها  

 بنجاح في تلك المرحلة؟ 

 ماهي الحالة التعليمية للفرد 

 سنوات فأكثر  10

 أقل من السن  ( 1)
 )انتقل إلى الفرد التالى(

 

 لم يلتحق أبداً   ( 2)
 (10)انتقل إلى  س   

 

 التحق وتسرب  ( 3)
(4 )   ً  ملتحق حاليا
 خريج أنهي الدراسة  ( 5)
 (10)انتقل إلى س  

 رياض أطفال )ماقبل االبتدائي(  ( 1)
 مرحلة ابتدائية  ( 2)
 مرحلة إعدادية  ( 3)
 تدريب مهني/ تلمذة صناعية  ( 4)
مرحلة ثانوي )عام/ أزهري/   ( 5)

 فني( 
 فوق المتوسط   ( 6)
 جامعي فأعلى  ( 7)

 أقل من السن ( 1)
 أمي ( 2)
 يقرأ ويكتب ( 3)
 حاصل على شهادة محو األمية ( 4)
 ابتدائيةحاصل على شهادة  ( 5)
 حاصل على شهادة إعدادية ( 6)
ــهادة ثانوي عام/   ( 7) ــل على شــ حاصــ

 أزهري/ فني
حاصــل على شــهادة فوق المتوســط   ( 8)

 وأقل من الجامعي
 شهادة جامعية فأعلى ( 9)

 السنة  المرحلة 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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 المعيشية خصائص األسرة أوالً:  تابع/ 

 
رد 

لف
 ا
سل

سل
 م

قم
ر

 

11 12 13 14 

سنوات    6الموقف من العمل ) 

 فأكثر( 

ما طيبعة العالقة التي تربط الفرد في عمله  

 الرئيسي 

 النشاط االقتصادى  المهنة بالتفصيل 

 مشتغل ( 1)
 متعطل سبق له العمل   ( 2)

 (13)انتقل إلى س     

 لم يسبق له العمل   (متعطل3)

 ( خارج قوة العمل 4)

 ( خارج القوى البشرية 5)

 أنتقل للفرد التالى(  5،4،3)   

 يعمل بأجر  ( 1)
صاحب عمل ويديره ويستخدم   ( 2)

 أخرين
 يعمل لحسابه واليستخدم أحد  ( 3)
 يعمل لدى األسرة بدون أجر  ( 4)
 يعمل لدى الغير بدون أجر  ( 5)

 االقتصادى الرئيسى يدون النشاط  تذكر المهنة بالتفصيل 

 

 

1   
 

 

2   
 

 

3   
 

 

4   
 

 

5   
 

 

6   
 

 

7   
 

 

8   
 

 

9   
 

 

10   
 

 

11   
 

 

12   
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 األسرة  خصائص المسكن وممتلكات ثانياً:

 االنتقال  كود اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  م

 عليك بعض االسئلة الخاصة بمنزلك  لو ماعندكيش مانع حاطرح

 ايه نوع المسكن بتاعك؟ أ

 1 شقة

 

 2 بيت ريفى /بأكمله  بيت

 3 فيال

 4 في شقة أو أكثر  غرفة

 5 مستقلة في المبنى أو أكثر  غرفة

 6 دكان /عشة / خيمة/ حوش مدفن/ كشك

 

   تذكر(أخرى )

 

 

 

7 

 

 

 ؟المسكننوع حيازة  ما هى ب

 1 بأسم المبحوثة /  اهل المبحوثة   /ملك/ تمليك

 

 

 2 ملك / تمليك  بأسم الزوج/ أهل الزوج

 3 بأسم  المبحوثة  / اهل المبحوثة  إيجار 

 4 .بأسم الزوج/ اهل الزوج إيجار

 5 ميزه عينية )مرتبطة بالعمل(/ هبه

   تذكر(أخرى )

 

 

 

6 

 ج

 

 

المســتخدمة  غلبيه المادة األســاســية  أإيه هي 

 في سقف المسكن؟

 

 1 أسمنت مسلح )بها أعمدة خرسانة(

 

 2 ألواح أسبستوس

 3 ألواح خشبية / فروع شجر

 4 ألواح صفيح

 5 كرتون /طينقش /تبن / زعف / 

   تذكر(أخرى )

 

 

 

6 
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ً  / ( ) تابع   األسرة  وممتلكاتخصائص المسكن     - ثانيا

 االنتقال  كود اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  م

 د 
     الصـــــاـلة؟ مم ـعدد غرف المســـــكن بـما فيهاـك

 )يستثنى الحمام والمطبخ(
 غرفة   

 
 

 كام عدد الغرف المخصصة للنوم؟ هـ
 

  غرفة  

 و 
ما هو المصدر الرئيسى لمياه الشرب في  

 ؟ المسكن 

 1 شبكة عامة 

 

           

 

 2 حنفية عمومية

 3 طلمبة مياه

 4 /آبار ترعة /نهر 

 5 بائع مياه/ عربية مياه

 6 مياه معدنية

   تذكر(أخرى )

 

 

 

7 

 ما هو المصدر الرئيسى لإلضاءة فى المسكن؟  ز

 1 شبكة الكهرباء العامة

 

 2 طاقة شمسية 

 3 كيروسين/ لمبة زيت/ غاز

 4 مولد كهربائي 

   تذكر(أخرى )

 

 

 

5 

 ح

 

 

المســـــتخدم فى الرئيســـــي  نوع الوقود  هو  ما  

  ؟طهى الطعام

 

 1 أنبوبة بوتاجاز/ غاز طبيعى

 

 2 كهرباء

 3 كيروسين )جاز( 

 4 خشب/ فحم حطب )مخلفات زراعية(

   تذكر(أخرى )

 

 

 

5 
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 األسرة  المسكن وممتلكاتخصائص    -) تابع( / ثانياً  

 االنتقال  كود اإلجابة  اإلجابة  األسئلة  م

 وع دورة المياه التى تستخدمها األسرة؟ ن ما  ط

 1 مرحاض متصل بشبكة الصرف الصحى
 

 2 مرحاض متصل بخزان أرضى )ترنش(

 3 جردل/ حفرة فى األرض

 4 مكان مفتوح 

   تذكر(أخرى )

 

5 

 المياه مشتركة مع أسر أخرى؟هل دورة  ك
 1 إستخدام األسرة فقط

 

 2 إستخدام مشترك

 ل 

 

 هل المطبخ مشترك مع أسر آخرى؟

 

 1 إستخدام األسرة فقط

 2 إستخدام مشترك 

 3 اليوجد مطبخ

من اللى حقولك    األشـياء  هل تمتلك األسـرة أى من  -م 

 :عليها
 ال نعم

 

 ال نعم 

 م

 2 1 غسالة اتوماتيك 8 2 1  راديو/  ليفزيونت 1

 2 1 توك توك/موتوسيكل  9 2 1 )غاز/ كهرباء(بوتاجاز  2

 2 1 خاصة / تاكسي / ميكروباص سيارة  10 2 1 ثالجة  3

4 
 / موبايل كمبيوتر/ الب توب 

 ذكى
 2 1  عربة حنطور/ كارو  11 2 1

 2 1 مواشى/ دواجن  12 2 1  مروحة 5

 2 1 منشآت تجارية/ صناعية  13 2 1 تكييف 6

 14  2 1 غسالة عادية 7
حســــاب في البنك/    /أســــهم وســــندات  أرض /

 عقارات
1 2 
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 سنة  / متزوجات / سبق لهن الزواج (  49 -  15جدول إختيار السيدات المؤهالت إلستيفاء اإلستمارة الفردية ) 

 

  م

 االســــــــــــــــم 

 

رقم سطر السيدة فى  

 األسرة المعيشية 

 

السن عند الزواج  

 األول 

 

هل كانت متزوجة فى أى وقت  

 ( 2020- 2015فى الفترة )

 نعم   -1
 ال   -2

 

 السيدات المؤهالت 

 )كل المتزوجات قبل 

 سنة  18 

أو المتزوجات خالل الفترة  

 المرجعية ( 

      

      

      

      

      

      

 

 ملحوظة :  

 سنة أو متزوجة خالل الفترة   18إذ لم  يوجد أي سيدة يتوفر بها الشرط المرجعى )متزوجة قبل إتمام        

(2015 -2020 . ) 

 

 

 

 ... إنهى المقابلة .                                                          
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 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

   CAPMAS  

 
        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -------------------------------- :المحافظة

 -------------------------------- قسم/ مركز 

 ---------------------- شياخة/ مدينة/ قرية

 رقم القطعة المساحية 

                      رقم األسرة المعيشية    

         

   دراسة أسباب انخفاض المواليد

2020 

 

 الفردية ستمارة الا -)ب( 

  

 
 

 تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون

 1982لسنة  28المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  35رقم  
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 بيانــــــــــــــــــــات تعريفيـــــــــــــــــــة 

 المعيشيـــــــة  باإلطــــــــار                                                                  رقم القطعة المساحية    رقم  األسرة

 

 محافظـــــــــــة:...........................      

 القسم/ المركز: ...........................                                                                      

 شياخة/مدينة/قرية............................. 

 ريف                   -2حضر       -1
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 نموذج الموافقة على إجراء االستبيان 
 
 

للتعرف بحث  بنعمل للتعبئة العامة واإلحصاء    الجهاز المركزىوأعمل فى   ----------  مرحبا، إسمى

 المصرية، وتم إختيارك للمشاركة معنا فى هذا البحث الجوانب اإلجتماعية لألسرة على 

أحب أقولك أننا بنحافظ على سرية جميع أجوبتك وأننا مش هنحتفظ  باسمك أو عنوانك. لو فيه سؤال 

 موش )عايز / عايزة(  تردي عليه ده من حقك. 

 تِك معانا فى البحث  هتفيد جداً في حل المشاكل اللى ممكن تظهر فى المجتمع . مشارك

 

 تحب تسأل /تسألى أى سؤال؟ 

 نتيجة الموافقة:

 

 

 )     (    المبحوثة  توافق على إجراء المقابلة. -3

 .)     ( المبحوثة ال  توافق على إجراء المقابلة  -4

 

)دوني مالحظاتك وأذكري أسباب الرفض(   اشكريها على وقتها وأنهى الحديث 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 
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 خصائص خلفية المبحوثة : األولالقسم 

 

 

 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

  )السن بالسنوات الكاملة( سنة   ياترى عمرك اد ايه حالياً؟                                                 101

102 
 سنة كام؟ شهر كام وتقدري تقوليلي أتولدتي  

 ( 101س  ويصحح 101)يراجع مع  س 

  السنة     الشهر  

  98 ال أعرف / ال أتذكر 

 يا ترى ايه وضعك الحالى من الزواج؟  103

 ً   1 متزوجة حاليا

شهور سابقة   9)من أقل من  مطلقة/ أرملة/ منفصلة  

 للمسح( 
2  

أشهر(/    9)منذ أكثر من مطلقة/ أرملة/ منفصلة  
 عقد قران وسبق لها الزواج 

3  

 ياترى روحتي المدرسة؟ 104
  1 نعم

 106انتقل الي س 2 ال

 شهادة حصلتي عليها؟ أيه أعلى  105

 1 لم تحصل على شهادة 

 3 محو أمية  /االبتدائية 107انتقل إلى س 

 4 االعدادية 

 5 فني  / أزهري /ثانوى عام

 108 انتقل إلى س
 6 متوسط فوق ال

 7 ة/ معهد عاليجامع

 8 أعلى من الجامعى 

106 
ما  خالكى  اللى  الرئيسى  السبب  ايه  ترى  يا 

 روحتيش المدرسة أو ما كملتيش تعليمك؟

 1 الزواج

 

 2 العمل

 3 ظروف مادية

 4 عدم رغبة الفرد 

 5 عدم رغبة األسرة

 6 بعد المسافة

 7 عدم الجدوى )األهمية( 

 أخرى) تذكر(............................. 

   
8 

 يا ترى بتعرفي تقري وتكتبي جيدا؟ 107
 1 نعم

 
 2 ال

108 
يا ترى انت بتشتغلى دلوقتى /أو كنتى 

 بتشتغلى؟ 

 1 نعم اشتغل اآلن
 

 2 أشتغل  لكن االن في إجازة

 3 دلوقتى مابشتغلش لكن   ت سابقاأشتغل
 111انتقل إلى س 

 4 ست بيت / عمري ماشتغلت
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 اإلجابة األسئلة  م
كود 
 اإلجابة

 االنتقال 

 .......................................................  ياترى بتشتغلي ايه؟ 109

     تذكر المهنة بالتفصيل 

             ....................................................... 

  

 يا ترى إيه طبيعة عملك؟ 110

 1 يعمل بأجر 

 112انتقل إلى س

 2 ويستخدم أخرين صاحب عمل ويديره 

 3 يعمل لحسابه وال   يستخدم أحد

 4 يعمل لدى األسرة بدون أجر 

 5 يعمل لدى الغير بدون أجر 

111 

للباحثة: لمن ال تعمل حالياً أو  
 تركت العمل  

يا ترى أيه السبب الرئيسى لعدم 
 العمل؟ 

 1 رغبة المبحوثة فى التفرغ لألسرة 

 

 2 رغبة األسرة

 3 عدم وجود فرصة عمل مالئمة 

 4 أسباب صحية

 أخرى )تذكر(....................................... 

   
5 

112 
يا ترى ايه هي مصادر دخلك  

 الخاصة بيكي؟
 )يسمح بتعدد االجابات( 

 1 العمل

 
 2 مصادر أخرى  

 115انتقل إلى س  3 ال يوجد أي مصادر للدخل 

113 
يا ترى مين صاحب القرار فى 

 التصرف فى دخلك؟  

 1 أنا بمفردى 

 

 2 زوجى 

 3 قرار مشترك

 أخرى )تذكر(..................................... 

   
4 

114 
بتساهمي بقد أيه من دخلك في 

 مصروفات البيت؟ 

  1 جزء منه 

 2 معظمه 

 3 كله 

 4 ال أساهم 

115 

يا ترى مين المسئول بشكل أساسى 
 عن أخذ القرار داخل األسرة؟

)زى تعليم األوالد/العالج فى حالة  
 المرض/ قرارات بيع/شراء....( 

 1 الزوج بمفرده 

 

 2 هى باألساس 

 3 قرار مشترك

 )تذكر(..................................... أخرى 

   
4 
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

 يا ترى عملتى عملية الختان؟  116

  1 نعم

 124انتقل إلى س  2 ال

 كان عمرك أد إيه لما عملتيها؟ 117

    العمر بالسنوات

 

 98 ال أتذكر

 العملية دى فين؟  يا ترى اتعملت 118

 1 المنزل

 

 2 عيادة/ مستوصف/ مستشفى

 أخرى)تذكر( ................................. 

   
3 

 98 ال أعرف/ ال أتذكر

 مين اللى عملها لك؟  119

 1 طبيب/ طبيبة

 

 2 ممرض/ ممرضة 

 3 داية/ قابلة/ حالق

 أخرى)تذكر(....................................... 

   
4 

120 
وقت ما عملتى العملية يا ترى حصلك أي  

 مضاعفات؟ 

  1 نعم

 2 ال
 122انتقل إلى س 

 

121 
 تقدرى تقوليلي ايه هي المضاعفات دى؟ 

 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 نزيف

 2 تلوث للجرح  

 أخرى)تذكر(........................................ 

   
3 

122 
يا ترى بعد كده لما اتجوزتي كانت 

 العملية دى لها تأثير عليكي؟

  1 نعم

 124انتقل إلى س  2 ال
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

123 
 كان التأثير ده عبارة عن إيه؟

 اإلجابات( )يسمح بتعدد 

  1 فتور/ مشاكل في العالقة الزوجية

 

 2 قلق واكتئاب

 3 عدوى فيروسية

 4 خراريج 

 5 التهاب المسالك البولية

 6 احتقان في منطقة الحوض 

 7 تقرحات األعضاء التناسلية 

 8 عقم 

 9 صعوبة أثناء الوالدة/ طول مدة الطلق 

 10 ناسور والدة 

 أخرى )تذكر(................................ 

   
11 

124 
ال قدر هللا بتعاني /  كنتي بتعاني من  يا ترى 

)مرض مزمن / وراثي/ إعاقة(  أي مشاكل صحية 

  أثرت على االنـجاب؟

  1 نعم 

 127انتقل إلى س   2 ال

125 

 
 يا ترى ايه نوع المرض ؟ 

 
 بتعدد اإلجابات(  ) يسمح

 1 سكر/ضغط 

 

 2 أمراض متعلقة بالقلب 

 3 أمراض متعلقة بالجهاز التنفسى 

 4 أمراض متعلقة بالسمنة 

 5 أنيميا/سوء التغذية

 أخرى)تذكر(................................ 

   
6 
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

 تأثيره كان إيه؟يا ترى  126

  1 أخر اإلنـجاب

 

 2 عدم اإلنـجـاب

 3 إجهاض متكرر 

 أخرى)تذكر(.................................. 

   
4 

127 
ال قدر هللا بتعاني /  كنتي بتعاني من أي  يا ترى 

صحية   (  مشاكل  وراثي/   / مزمن  لو )مرض  حتى 
 ؟ تأثير على االنـجاب ملهوش

  1 نعم 

 انتقل إلى القسم التالى  2 ال

128 
 يا ترى ايه نوع المرض؟ 

 
 ) يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 سكر/ضغط 

 

 2 أمراض متعلقة بالقلب 

 3 أمراض متعلقة بالجهاز التنفسي 

 4 أمراض متعلقة بالسمنة 

 5 أنيميا/سوء التغذية

 تذكر(............................... أخرى ) 

   
6 
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 القسم الثانى: خصائص الزوج الحالي أو األخير 

 

  

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

201 
ياترى زوجك الحالي أو األخير كان عنده كام  

 سنة لما اتجوزتوا؟

   
 

 
 

 98 ال أعرف/ ال أتذكر

202 
هل في صلة قرابة بينك وبين زوجك الحالي 

 أو األخير؟  

 1 ال توجد قرابة

 

 2 ابن عمك/ عمتك 

 3 ابن خالك/ خالتك 

   

 أقارب أخرون)تذكر(............................. 
4 

203 
سبق أن زوجك الحالي أو األخير راح  ياترى  

 ؟ المدرسة

  1 نعم

ً لم يذهب للمدرسة   2 مطلقا
 205 انتقل إلى س

 98 رفضت اإلجابة/ ال أعرف 

204 
أيه أعلى شهادة حصل عليها زوجك الحالي/ 

 األخير؟

  1 لم يحصل على شهادة 

 2 يقرأ ويكتب/ حاصل على شهادة محو األمية 

 206 انتقل إلى س

 3 االبتدائية 

 4 اإلعدادية 

 5 فني / أزهري  /ثانوى عام

 6 متوسط فوق ال

 7 جامعي فأعلى 

  98 رفضت اإلجابة/  ال أعرف 

205 
يقرأ   ياترى زوجك األخير بيعرف  أو  الحالي 

 ويكتب؟

 1 نعم
 

 2 ال

206 
أو   الحالي  لزوجك  العملية  الحالة  هى  ما 

 االخير؟

 ً  1 يعمل حاليا

 2 متعطل سبق له العمل  

 3 متقاعد / بالمعاش 

 4 يسبق له العملمتعطل لم 

 5 ذوي اعاقة/ عاجز عن العمل 208 انتقل الى س

 98 رفضت اإلجابة  /ال تعرف 
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

207 

 
ياترى جوزك الحالي/ األخير  بيشتغل  أو كان 

 بيشتغل ايه؟ 
 
 

 بالتفصيل  تذكر المهنة   
 ................................................
 ............................................... 

     

  

208 
الحالي )أو أخر زوج ليكي( كان  ياتري جوزك 

 ليه زوجات على ذمته وانت متجوزاه؟
 

  1 نعم

 2 ال
 210انتقلى  الى س

 98 التعرف / رفضت اإلجابة

209 
سابقاً   خالل    أو   / حالياً  ذمته  على  كم زوجة 

 زواجك منه بما فيهم أنت ؟ 
 

 عدد الزوجات  

   
1 

 

 98 رفضت اإلجابة

210 

يا ترى جوزك الحالي أو األخير عنده/ كان عنده  
أي مرض مزمن / وراثي / أو إعاقة تؤثر على  

 االنـجاب؟  
 

  1 نعم

 213انتقل إلى س  2 ال

211 
 يا ترى ايه نوع المرض؟

 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 سكر/ضغط 

 

 2 أمراض متعلقة بالقلب 

 3 أمراض متعلقة بالجهاز التنفسى 

 4 أمراض متعلقة بالسمنة 

 أخرى )تذكر(............................. 

   
5 

 يا ترى تأثيره كان إيه؟ 212

  1 أخر اإلنـجاب

 2 عدم اإلنـجـاب 

 أخرى)تذكر(.................................. 

   
3 

213 
يا ترى جوزك الحالي أو األخير عنده/ كان عنده  
أي مرض مزمن / وراثي حتى لو مالهوش تأثير  

 على االنـجاب. 

  1 نعم

 انتقل الى القسم التالى  2 ال

214 
 يا ترى ايه نوع المرض؟

 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 سكر/ضغط 

 

 2 أمراض متعلقة بالقلب 

 3 أمراض متعلقة بالجهاز التنفسى 

 4 أمراض متعلقة بالسمنة 

 أخرى )تذكر(............................. 

   
5 
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 القسم الثالث: الزواج المبكر 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

301 
 زواج ليكي؟ كان عندك كام سنة عند أول 

 

        

 (1)سنة )بالسنوات الكاملة(  
 

أجابت   سنة   18من 
فأكثر / أو ال أعرف / ال  

 98 ال أعرف/ ال أتذكر     309أتذكر انتقلي إلى 

 جوزك كان عنده كام سنة وقتها؟ 302
   سنة )بالسنوات الكاملة(   

 98 ال أعرف/ ال أتذكر   

303 
أخد قرار إنك تتجوزى فى السن  ين اللىم

 ده؟

 1 األب 

 

 2 األم 

 3 األخ 

 4 األخت

 5 أحد األقارب 

 تذكر( ............................... أخرى )

   
6 

304 
 ايه هي أسباب جوازك في السن ده؟

 )يسمح بتعدد االجابات( 

 1 مستوى معيشة اهلي منخفض

 

 2 العنوسة خوف اهلي من 

 3 الرغبة في االستقالل بعيد عن االسرة

 4 العادات والتقاليد 

 5 استمرار الترابط بين عائلتين 

 6 ثراء الزوج

 تذكر( .......................... أخرى )

   
7 

305 

طب ايه هو السبب الرئيسي للزواج في السن  
 ده؟ 

 ( 304س)لمن اجاب بأكثر من إجابة في 
 )يذكر السبب الرئيسى فقط( 

 1 مستوى معيشة اهلي منخفض

 

 2 خوف اهلي من العنوسة 

 3 الرغبة في االستقالل بعيد عن االسرة

 4 العادات والتقاليد 

 5 استمرار الترابط بين عائلتين 

 6 ثراء الزوج

 7   تذكر( .................. أخرى )

 يا ترى فيه حد أخد رأيك في الجوازة دى؟ 306

 1 نعم، ووافقت 
 

 2 نعم، ورفضت 

  3 لم يؤخذ رأيي 

 هل جوازك في السن ده أثر عليكي؟  307
  1 نعم
 309انتقل إلى س  2 ال

 

 تماما  أم أقل(  18سنة ) هل  18تتحقق الباحثة لمن أجابت السن عند الزواج األول   ( 1)
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

308 
 طب وأثرعليكي في أيه؟ 
 )يسمح بتعدد االجابات( 

 1 الخروج من المدرسة 

 

 2 عدم المشاركه في العمل 

 3 الملل الزوجي 

 4 الضرب واالهانه

 5 االجهاض المتكرر/ والدة متعسرة

 6 االبتعاد عن االهل واالصدقاء

 7 عدم التوافق بين الزوجين 

 تذكر( ............................... أخرى )

   
8 

309 
قبل   الزواج  سنة ممكن يعمل    18في رأيك 

 مشاكل أسرية بين الزوج والزوجه؟

 ً  1 نعم دائما

 2 نعم أحيانا  

 3 ال

310 
ايه أنسب سن لزواج  يا ترى في رايك

 البنت؟

 1 سنة  18أقل من 

 

 2 سنة 20 - 18

 3 سنه 21-25

 4 سنة 29 - 26

 5 فأكثر  30

311 
يا ترى ايه انسب فرق فى السن بين الزوج 

 والزوجة؟
 

   سنة  

312 
)قبل   الزواج  خطورة  تعرفي  ترى    18يا 

 سنة( على صحة األم والطفل؟

  1 نعم

 314انتقل إلى س 2 ال

 ايه هي الخطورة دي؟ 313

 1 صحة األم 

 
 2 صحة الطفل 

 3 االثنين معاً 

 أخرى تذكر....................... 

   
4 

314 
 

يا ترى بتأيدى القانون اللى  بيمنع الزواج 
 سنة(؟ 18)قبل 

 1 نعم
 

 2 ال



 186  ملحق ب  
 

 االنـجاب  :الرابع القسم

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

 لو ماعندكيش مانع هطرح عليكى  بعض االسئلة الخاصة  باإلنـجاب 

401 
قبل   أخرى  زيجات  اتجوزتى  ياترى 

 الزواج الحالي / األخير؟

 403انتقل الى س 1 نعم

  2 ال

402 
للباحثة: لمن أجابت بـ ال )زيجة واحدة 

 فقط( 
 )الفترة الزواجية(                   

 

 المدة بالسنوات  الى سنة  من سنة

    
 404انتقل الى س 

403 

من   )أكثر  نعم  بـ  أجابت  لمن  للباحثه: 
 مرة( 

 
 )الفترات الزواجية(                   

                                               
   عدد الزيجات

 المدة بالسنوات الى سنة  من سنة                     

    األولى 

    الثانية 

    الثالثة 

     الرابعة

 

  

404 
 ياترى سبق ليكى الحمل قبل كده؟

نسأ السابق    لللباحثة:  الحمل  عن 
 الحمل الحالي إن وجد واليحتسب

  1 نعم

 2 ال
 متزوجة حالياً 

 427انتقال إلى س    * 
 433 غير ذلك انتقل إلى س  

405 
ألول  حملتى  لما  سنة  كام  عمرك  كان 

 مرة؟

 العمر بالسنوات الكاملة 

   
  

406 
كم عدد مرات الحمل كلها )بغض النظر  

 عن اكتماله(؟
     

انتقال    ، غير ذلك427أشهر السابقة( انتقال الى   9: للمتزوجة حالياً والمطلقة/ األرملة/ المنفصلة )أقل من  103(  راجعي س  404س )   فيمن أجابت ال  *
 433الى  

407 

أطفال  خلفتي  هللا  قدر  ال  ترى  يا 
 متوفيين؟

 
 للباحثة: في حالة عدم وجود مولود ميت دوني  

  صفر  صفر 

 العدد     
 

 
 
 

  

  ذكور 

  إناث

 
 
 

408 

أحياء  أنـجبتيهم  اللى  األطفال  عدد  كم 
 حتى لو توفوا بعد كده؟ 

أحياء   مواليد  وجود  عدم  حالة  في  للباحثة: 
 دوني  

  صفر  صفر 

 العدد   
 

 
 
 

  ذكور 

  إناث

  

 

 
 
 
 

409 

 : 408، 407للباحثة: راجعى س 
عشان أكون متأكدة كل اللى انتى 
خلفتيهم سواء كانوا عايشين أو 
 متوفين عددهم ............ صح؟ 

 مجموعهم هم مجموع  
 408و س 407س

  1 نعم

  ال                صححى العدد 
  

2 
  407الرجوع الى س 

 والتصحيح  408وس
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410 

               408للباحثة:  إذا لم تنجب مواليد أحياء  أي أن اإلجابة في  س      423انتقلى إلى س 
 

 أحب أسجل أسماء كل اللى خلفتيهم أحياء سواء عايشين دلوقتى وال أل ،  وهنبتدى من أول واحد خلفتيه 
 للباحثة: سجلي التوائم والمتعدد فى أسطر منفصلة.  

 صفر  صفر 

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 

ياترى  
سميتى 
طفلك 

 إيه 
 

ياترى  
ولد   اإلسم 

 أو بنت

 ياترى كان
 اإلسم فردى 
 وال متعدد 

 تاريخ ميالد اإلسم 
مكان تسجيل  

 اإلسم
 مكان الوالدة 

 نوع الوالدة 
 

تحقق ياترى اإلسم  
 لسة عايش

السن  
بالسنوات  

 الكاملة 

 لمن توفى  
اإلسم عند  لما    كان  سنة  كام 

 مات 
يسجل العمر بالسنوات  لعمر 
ذلك   من  أقل  فأكثر  سنتين 

 يسجل بالشهور 

 ال -1
 
 

 
 
 
 

     1ولد      
     2بنت       

           1فردى        
  2توأم/متعدد  

 شهر
 

 
 سنة 

 
 

  

    

مركز    / قسم 
 ............... 

 
محافظة           

 ................ 
 الدولة 

 ................ 

             1منزل              
 

       2 مستشفى/عيادة

  1      طبيعى
 2ى    قيصر

 1نعم            

            
 2ال             

 
 420انتقل إلى س  

 
 

 
انتقل إلى 
الطفل 
 التالى 

  

 

   يوم 

   شهر 

   سنة

 اإل -2
 
 
 
 
 
 
 

         1ولد    
       2بنت   

           1فردى        
 2توأم/متعدد  

 شهر
 

 
 سنة 

 
 

  

    

مركز    / قسم 
 .............. 

 
محافظة           

 .............. 
 الدولة 

 .............. 

    1منزل           
 

       2 مستشفى/عيادة

  1      طبيعى
 2ى    قيصر

 1نعم          

 
 2ال             

 
 420انتقل إلى س  

 
 
 

 
انتقل إلى 
الطفل 
 التالى 

  

 

   يوم 

   شهر 

   سنة

 اإل -3
 
 
 
 
 
 
 

        1ولد     
      2بنت    

            1فردى         
  2توأم/متعدد   

 شهر
 

 
 سنة 

 
 

  

    

مركز    / قسم 
 ........ 

 
محافظة           

 .............. 
 الدولة 

 .............. 

    1منزل           
 

       2 مستشفى/عيادة

  1      طبيعى
 2ى    قيصر

 1نعم            

 
 2ال             

 420انتقل إلى س  

 
 
 

انتقل إلى 
الطفل 
 التالى 

 

  

 

   يوم 

   شهر 

   سنة

 اإل -4
 
 
 
 
 
 
 

         1ولد    
        2بنت    

             1فردى         
 2توأم/متعدد  

 شهر
 

 
 سنة 

 
 

  

    

مركز    / قسم 
 ............... 

 
محافظة           

 ............... 
 الدولة 

 ................ 

    1منزل              
 

       2  مستشفى/عيادة

  1      طبيعى
 2ى    قيصر

 1نعم          

 
 2ال             

 420انتقل إلى س  

 
 

 
انتقل إلى 
الطفل 
 التالى 

 

  

 

   يوم 

   شهر 

   سنة

 اإل -5
 
 
 
 
 
 
 

      1ولد     
      2بنت    

                1فردى         
     2توأم/متعدد   

 شهر
 

 
 سنة 

 
 

  

    

مركز    / قسم 
 ............... 

 
محافظة           

 ................ 
 الدولة 

 ................ 

    1منزل          
 

       2 مستشفى/عيادة

  1      طبيعى
 2ى    قيصر

 1نعم          
 2ال             

 420انتقل إلى س  

 
 
 

 
انتقل إلى 
الطفل 
 التالى 

 

  

 

   يوم 

   شهر 

   سنة
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 االنتقال  كوداإلجابة اإلجابة األسئلة  م

421 
إيه أسباب إنك تخلفى العدد ده من   ياترى

 األطفال؟
 )يسمح بتعدد االجابات( 

 1 رغبة الزوج

 

 2 رغبة الزوجة

 3 الحالة االقتصادية ضعيفة

 4 الحالة االقتصادية ميسرة

 5 أسباب صحية للزوج 

 6 أسباب صحية للزوجة 

سهولة الوصول والحصول على خدمات تنظيم  
 األسرة

7 

متاحة  غير  األسرة  تنظيم  الوسائل/خدمات 
 ومكلفة

8 

 9 أسباب اجتماعية/ عادات وتقاليد 

 10 الرغبة فى انـجاب ذكر 

 11 العيال عزوه 

 12 المساعده في المعيشه

 أخرى)تذكر(..................... 
   13 

422 

ياترى  إيه هو السبب الرئيسى من  
 األسباب دى؟

 
 )يذكر السبب الرئيسى فقط( 

 1 رغبة الزوج

 

 2 رغبة الزوجة

 3 الحالة االقتصادية ضعيفة

 4 الحالة االقتصادية ميسرة

 5 أسباب صحية للزوج 

 6 أسباب صحية للزوجة 

سهولة الوصول والحصول على خدمات تنظيم  
 األسرة

7 

غير   األسرة  تنظيم  متاحة الوسائل/خدمات 
 ومكلفة

8 

 9 أسباب اجتماعية/ عادات وتقاليد 

 10 الرغبة فى انـجاب ذكر 

 11 العيال عزوه 

 12 المساعده في المعيشه

  . أخرى)تذكر(....................

  
13 
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 االنتقال  كوداإلجابة اإلجابة األسئلة  م

423 
 ىهل كل حاالت الحمل أو الوالدة اللي انت

 ذكرتيها قبل كدة كنتى عاوزاها؟ 

 427انتقل إلى س   1 نعم           

  2 ال

424 
اللى   الوالدة  أو  الحمل  حاالت  ياترى 

 مكنتيش عاوزاها حصلتلك كام مرة؟
       

425 
الحاالت  حدوث  سبب  ايه  ياترى  طيب 

 دى؟

  1 عدم استخدام وسيلة

  2 عدم فاعلية الوسيلة

  3 ضغط من الزوج

  4 ضغط من أسرة الزوج

أخرى  
 )تذكر(.............. 

  

 
5  

426 
وغير ذلك انتقل الي أشهر السابقة(  ــــــــــــــــ    9)أقل من   :   للمتزوجة حالياً والمطلقة/ األرملة/ المنفصلة  103للباحثة: راجعي س  

 434س

427 
 

 هل انتى حامل حالياً؟ 

 نعم
1  

 2 ال
لم  يسبق لها االنـجاب   -

 433انتقل إلى س 
سبق لها االنـجاب   -

 3 غير متأكدة  س 434انتقال   إلى 

 ياترى انتي كنتي عايزة الحمل دة؟   428
 434انتقل إلى س   1 نعم

  2 ال
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

 طب كنتي بتستخدمي وسيله لمنع الحمل ؟  429

 نعم 
1  

 432انتقل إلى س 2 ال

 أيه هى الوسيلة دى؟ 430

 1 حبوب 

 

 2 لولب  

 3 حقن  

 4 كبسوالت تحت الجلد  

 5 أقراص فواره أو كريم -حاجز مهبلي  

 6 واقي ذكري 

 7 أنثوي تعقيم 

 8 تعقيم ذكرى 

 9 فترة األمان

 10 العزل 

 11 إطالة فترة الرضاعة  

   .......... .................أخرى)تذكر(
12 

431 
وال   شوية  بعد  طفل  عاوزة  كنتى  ياترى 

 أطفال تانى خالص؟ مكنتيش عاوزة

 1 بعد شوية
 434انتقال إلى س 

 2 مكنتش عاوزة خالص 

 طب ماكنتيش بستخدمي وسيله ليه؟  432

 1 رفض الزوج/ أهل الزوج

 434انتقال إلى س 

 2 مانع طبيعي للزوجة 

 3 مانع طبيعي للزوج  

 4 الخوف من اآلثار الجانبية 

 5 ال أعرف أي وسيلة 

 6 ال أعرف أي مصدر للحصول أي وسيلة 

 7 بعد المسافة لمصدر الوسيلة 

 8 مكلفه 

 9 الوسيلة غير متوفرة 

 10 أسباب دينية

 11    ............................... أخرى)تذكر(



 191  ملحق ب  
 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

433 
إيه أسباب عدم الحمل أو  ياترى

 االنـجاب؟
 )يسمح بتعدد االجابات( 

 أسباب متعلقة بالزوجة تذكر: 
 ..................................................... 

1  

 أسباب متعلقة بالزوج تذكر: 
 ..................................................... 

2  

  3 الزوجين سالم لكن ربنا لم يرد 

  4 رغبة الزوجين 

اشكرى المبحوثة   5 عقم الزوج 
 6 عقم الزوجة  وانهى المقابلة 

  7    أخرى)تذكر(:........................... 

434 
اإلنـجاب في   يا ترى مين صاحب  قرار

 األسرة؟ 

 1 المبحوثة باألساس

 

 2 الزوج باألساس

 3 قرار مشترك

 4 أسرة الزوج

 5 أسرة الزوجة

 6 ال ينطبق ) لم تنجب  بعد( 

 7    ....................... )تذكر(.....أخرى 

435 
المناسب   العدد  هو  إيه  نظرك  وجهة  من 

 لألطفال؟ 

 العدد   
   

 

 
 

 بنت ولد 
  

 

 

 1 ما يفرقش 

436 
عدد  رأيك في نفس له تفتكري جوزك 

  ؟ األطفال وال أكثر أو أقل
  

 1 نفس العدد 

 

 3 أطفال أكثر 

 4 أقل أطفال 

 98 التعرف / رفضت

437 
في حال ان الخلفة كلها بنات تحبي 

 تخلفي تاني عشان تجيبي ولد؟

 1 نعم
 

 2 ال

 يا ترى ده نفس رأي جوزك؟ 438
 1 نعم

 
 2 ال

439 

 
 

من وجهة نظرك إيه هى الفترة المناسبة  
 بين كل طفل واآلخر؟ 

 
 

 1 سنة

 

 2 اثنين

 3 ثالثة

 4 أربعة

 5 خمسة فأكثر
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 القسم الخامس: تنظيم األسرة 

 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

501 

تنظيم  عن  معاكي  أتكلم  أحب  دلوقتي 
المختلفة   الوسائل  أو  الطرق   : األسرة 
اللي ممكن زوجين يستخدموها لتأجيل أو  

 منع الحمل . 
 
 تعرفيها ايه هي الوسائل المختلفة اللي   

وممكن الزوجين يستخدموها لتأجيل أو 
 منع الحمل؟ 

 
 ) يسمح بتعدد اإلجابات ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 حبوب 

 

 2 لولب  

 3 حقن  

 4 كبسوالت تحت الجلد  

 5 أقراص فواره أو كريم -حاجز مهبلي  

 6 واقي ذكري 

 7 تعقيم أنثوى 

 8 تعقيم ذكرى 

 9 فترة األمان

 10 العزل 

 11 إطالة فترة الرضاعة  

 ......... .................)تذكر(أخرى
  

12 

502 
رقم:   )سؤال  راجعى   103الباحثة: 

 الحالة الزواجية فى خلفية المستجيبة(

 ً   1 متزوجة حاليا

عقد قران وسبق لها    /أرملة/ مطلقة/ منفصلة
 الزواج 

 511انتقل إلى  س  2

 ( 427الباحثة: راجعى )سؤال رقم:   503

  1 غير حامل أو غير متأكدة   

 511انتقل إلى س   2 حامل

504 
دلوقتى انتى  أو    ياترى  حاجة  بتعملى 

منع   أو  لتأجيل  وسيلة  أى  بتستخدمى 
  الحمل؟

  1 نعم

 509انتقل إلى س   2 ال

 مين صاحب قرار االستخدام؟ 505

 ً  1 المستجيبة أساسا

 

 ً  الزوج أساسا
2 

 3 قرار مشترك

 .................................... )تذكر(  أخرى

 
 

  
4 
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

  ايه الوسيله اللى بتستخدميها؟  506

 1 حبوب 

 

 2 لولب  

 3 حقن  

 4 كبسوالت تحت الجلد  

 5 أقراص فواره أو كريم -حاجز مهبلي  

 6 واقي ذكري 

 7 أنثوي تعقيم 

 8 تعقيم ذكرى 

 9 فترة األمان

 10 العزل  508انتقل إلى س 

 11 إطالة فترة الرضاعة  

 ................... )تذكر(....................أخرى

   
12  

507 

 
 
 

 ياترى بتجيبي الوسيله دي منين ؟  
 

 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 عام  مستشفى

 

 2 مركز صحي حضري 

 3 مكتب صحة  

 4 مركزي  مستشفى

 5 وحدة صحية ريفية

 6 مركز رعاية األمومة والطفولة

 7 وحدات متنقلة  

 8 جامعي تعليمي مستشفى

 9 عيادة تأمين صحي

 10 مؤسسة عالجية 

 11 صيدلية 

 12 الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة

 13 مشروع تحسين خدمات تنظيم األسرة 

 14 وحدات أهلية أخري

 15 مستشفي خاص أو عيادة 

 16 طبيب خاص 

 17 كنيسة/وحدة صحية تابعة لمسجد

 ................... )تذكر(....................أخرى

  
 

18 



 194  ملحق ب  
 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

508 
الوسيلة دى  للمباعدة   ياترى بتستخدمى

 عايزة والد تانى؟  شوالم

 1 للمباعدة 

 2 مش عايزة والد تانى  513انتقل إلى س

 3   .................... )تذكر(....... أخرى

509 
 يا ترى مبستخدميش وسيله حالياً ليه؟

 
 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 عايزة أخلف 

 

 2 سن الياس للزوجة

 3 الرحم   استئصال 

 4 مانع طبيعي للزوجة  

 5 مانع طبيعي للزوج  

 6 الخوف من اآلثار الجانبية 

 7 ال أعرف أي وسيلة 

 8 ال أعرف أي مصدر للحصول أي وسيلة  

 9 في مكان بعيد الوسيلة  

 10 مكلفه جدا   

 11 الوسيلة غير متوفرة 

 12 الزوج معارض لتنظيم األسرة 

 13 أسباب دينية 

 14 ( أسباب صحية )أعراض جانبية من الوسيلة 

 15   ..................... )تذكر(......... أخرى

 االستخدام؟عدم  مين صاحب قرار 510

 ً  1 المستجيبة أساسا

 
 2 الزوج أساسا 

 3 قرار مشترك 

 4   ....................... )تذكر(...... أخرى 

511 
وسيلة  أي  استخدمتي  ليكي  سبق  هل 

 تنظيم األسرة؟

 513انتقل الي س 1 نعم

  2 ال

512 

مستخدمتيش ليه  كده    وسيلة   ياترى  قبل 
 ؟ خالص

 
 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 كنت عايزه اخلف 

 

 2 سن الياس للزوجة

 3 الرحم   استئصال 

 4 مانع طبيعي للزوجة  

 5 مانع طبيعي للزوج  

 6 الخوف من اآلثار الجانبية 

 7 ال أعرف أي وسيلة 

 8 ال أعرف أي مصدر للحصول أي وسيلة  

 9 في مكان بعيد الوسيلة  

 10 مكلفه جدا   

 11 الوسيلة غير متوفرة 

 12 الزوج معارض لتنظيم األسرة 

 13 أسباب دينية 

 14 ( أسباب صحية )أعراض جانبية من الوسيلة 

 15   ...................... )تذكر(........أخرى
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

513 
ال أو    6خالل  سمعتى  فاتوا  اللى  شهور 

شفتى أى اعالن أو دعاية أو  ملصقات عن  
 ؟تنظيم االسرة

  1 نعم

 انتقل الي القسم السادس  2 ال

514 
 ؟ سمعتى أو شفتى ده فين

 
 اإلجابات( )يسمح بتعدد 

 1 التليفزيون  /الراديو 

 

 2 وسائل التواصل االجتماعية

 3 مجلة أو جريدة

 4 إعالنات 

 5 حلقات إجتماعية

 6 خطب دينية 

 7 األسرة / األقارب 

 8   ....................... )تذكر(...... أخرى
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 القسم السادس: تقييم الخدمه 
 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

601 
مكان قريب منك  بيقدم أي  ياترى تعرفى  

 ؟تنظيم أسرةخدمة 

  1 نعم

 608انتقل الي س 2 ال

 يه؟ إتقدرى تقولى المكان ده عبارة عن  602

 1 عام  مستشفى

 

 2 مركز صحي حضري 

 3 مكتب صحة  

 4 مركزي  مستشفى

 5 ريفيةوحدة صحية 

 6 مركز رعاية األمومة والطفولة

 7 وحدات متنقلة  

 8 جامعي تعليمي مستشفى

 9 عيادة تأمين صحي

 10 مؤسسة عالجية 

 11 وحدات حكومية أخري

 12 الجمعية المصرية العامة لتنظيم األسرة

 13 مشروع تحسين خدمات لتنظيم األسرة 

 14 وحدات أهلية أخري

 15 خاص أو عيادة  مستشفى

 16 طبيب خاص 

 17 كنيسة/وحدة صحية تابعة لمسجد

 18   .................... )تذكر( :أخرى

603 
تنظيم   خدمات  بيقدم  ده  المكان  ياتري 

 أخري؟ األسرة فقط وال خدمات صحية 

 1 تنظيم األسرة فقط 
 

 2 تنظيم األسرة وخدمات صحية أخري 

604 
ياتري انتي بتروحي المكان ده دايما كل 

 ماتحتاجي الخدمة؟ 

 1 دايما
 606انتقل الي س 

 2 أحيانا 
 3 نادرا 

 
 4 أبدا

605 
ياتري ايه السبب انك بتروحي المكان ده  

 قليل قوي أو مش بتروحي خالص؟
 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 بعد المسافة

 

 2 مفيش امكانيات كفاية بالمكان 
سوء   الخدمة/  على  القائمين  معاملة  سوء 

 الخدمة
3 

 4 تكلفة الخدمة غالية 
 5 رفض الزوج 

 6 عدم وجود دكتورة ست 
 7 مفيش وقت/ مريضة

 أخري)تذكر(....................  
 

  
8 
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 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

606 

فى عن مستوى الخدمة    ما مدى رضائك
 ه ؟المكان د

)للباحثة : يسأل لمن سبق لها الذهاب 
 ( 3أو  2أو 1بـ  604وأجابت في س

 ً  608انتقل الي س 1 راضية تماما

 2 راضية بعض الشىء
 

 3 غير راضية

607 

ده   المكان  نظرك  وجهة  في  ياترى 
 ناقصه أيه عشان يبقى كويس؟ 

 
 )يسمح بتعدد اإلجابات( 

 1 يكون قريب أكثر 

 

 2 توافر اإلمكانيات 

 3 توافر خدمات صحية أخرى غير تنظيم األسرة 

حسن معاملة القائمين على الخدمة/ تحسين 
 الخدمة

4 

 5 النظافة 

 6 تكاليف أقل للخدمات المقدمة

    أخرى )تذكر(..................... 

7 

608 
ال   ترى    6خالل  يا  فاتوا  اللى  شهور 

حكومي ور مكان  أي  سبب  ألي  حتى 
 ؟بيقدم خدمة صحية

  1 نعم

 610انتقل الي س 2 ال

609 
من  حد  أى  ياترى  دى  زياراتك  خالل 

معاكى عن العاملين فى المكان ده اتكلم  
 ؟خدمات تنظيم األسرة

 1 نعم

 ال 
2 

610 
ال   ترى    6خالل  يا  فاتوا  اللى  شهور 

 ؟ حتى ألي سبب أي عيادة خاصةور

  1 نعم

 انتقلى إلى القسم التالى  2 ال

611 
من  حد  أى  ياترى  دى  زياراتك  خالل 
العاملين فى المكان ده اتكلم معاكى عن 

 ة؟خدمات تنظيم األسر

 1 نعم

 ال 
2 
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 القسم السابع: اتجاهات المبحوثة

 
 
 اشكري المبحوثة، 

 االنتقال  كود اإلجابة اإلجابة األسئلة  م

 بصراحة  )موافقة أو غير موافقه( هقولك بعض الجمل واآلراء وعاوزاكى تقوليلى رأيك فيها 

701 
 إن العيل بييجي برزقه  

 

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

702 
الكبير  كلمة حماتى تمشى على 

 والصغير 

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

703 
وسائل تنظيم األسرة الموجودة غالية 

 شوية

 1 موافقة
 2 غير موافقة 

704 

الوسيلة اللى تحمينى سنه وال اتنين 

أحسن من اللى الزم آخدها كل يوم 

 وأنساها وأتلخبط 

 1 موافقة

 غير موافقة 
2 

705 

وسيلة تنظيم فى رأيك ان استخدام 

األسرة ممكن يكون حرام  حتى لو كان 

 عشان الست تريح بين العيل والتاني؟

 1 موافقة

 
 2 غير موافقة

706 
الخلفة الكتير ورا بعضه بتهد الست 

 وتضيع صحتها 

 1 موافقة
 2 غير موافقة 

707 
حمل البنت وهي صغيرة غلط عليها هي 

 والجنين 

 1 موافقة
 2 موافقةغير  

708 
لو مفيش دكتورة ست في الوحدة وال 

 المستشفى مش هروح أكشف 

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

709 
الست تخلف  كل عيالها وهى صغيرة  

 بصحتها أحسن. 

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

710 
لما اربى ثالثة او اربعة مع بعض 

 سنين!  4-3مما اربى عيل كل  أحسن

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

711 
الخلفة الكتير بتربط الراجل احسن 

 يتجوز تانى! 

 1 موافقة
 

 2 غير موافقة

 العيال الكتير ضمان ضد الطالق!  712
 1 موافقة

 
 2 غير موافقة

 التعليم مهم للبنت والولد  713

 1 مهم لألثنين 

 
 2 أكثر مهم للولد 

 3 مهم للبنت أكثر

 4 غير مهم
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