
في حول    تقرربيان 
ي االستجابة للنمو  ا   السرع  مصرالس

  
ادة   ان مصر الز ر من  عاماً  20  جم س ا ولبنان معاً أك ان سور  إجما س

   
  

تب المرجعى للس ة للنمواالان فى مصر تقرر تحت عنوان "أعد الم اني ستجا " والذ صرالسرع فى م الس
اب حدوث  ان  2014و  1994 ، ففى الفترة بین عاميهذا النمویتطرق إلى تفاصیل وأس ازداد عدد الس

ة صل إلى   %46 بنس ان سورا ولبنان معاً  88ل   . ملیون ، وهى زادة تفوق إجمالى حجم س
   

شوا ع ى المتوسط حیث یبلغ معدل عاما ف 71 وأكد التقرر أن األطفال الذین یولدون فى مصر الیوم یتوقع أن 
ا حوالى نصف المتوسط العالمى ، بجانب زادة معدالت اإلنجاب  ات األطفال الرضع فى مصر حال وف

انامع توقع سیدة د لكل و مول 3.5 إلى وٕاذا استمر معدل اإلنجاب على نفس  السرع . يستمرار النمو الس
ان مصر إلى  صل حجم س حلول عام ملی 120المستو من المتوقع أن  . وتسعى مصر إلى 2030ون 

ساعد الدولة  ان في سن العمل مما  حجم الس ص عدد األطفال المعالین مقارنًة  خفض معدالت اإلنجاب لتقل
ة هذا  م لتغط ة مثل الصحة والتعل ان سیتم إنفاقها على الخدمات األساس على توفیر الموارد واألموال التي 

ة العدد الكبیر من األطفال وٕاع ه هذه األموال إلى تحسین مستو الخدمات المقدمة وٕاحداث تنم ادة توج
ة.   اقتصاد

   
ان فى مصریشو  ء الفقیرات ، فالنساتوقف على السلوك اإلنجابى للمرأةی  ر التقرر إلى أن سرعة نمو الس

رة وعادةً  لدن أطفاالً  یتزوجن فى سن م رة و حمل األطفال فى سن م ماً أكثر من أولئك األكث ما یبدأن   ر تعل
سر حاالً  د على أن  منهن، وأ ة لهن أمر شدید االوذلك یؤ ة الصح م الرعا ات وتقد م الفت ستثمار فى تعل
ة لل ة ألسر أصغر حجماً وصول األهم ان    .والحد من الزادة الس

  
جهن م ات بتزو قي تتعرض له الفت شیر التقرر إلى خطر حق عالعمر الذ  رًا قبل بلوغو ن معه تحمل ستط

ة أسرة، فهناك نصف ملیون فتاة في العمر من  وأوضح التقرر سنة قد سب لهم الزواج.  19إلى  15مسئول
ة ة وطن ات والنساء أولو ومة المصرة جعلت من صحة ورفاة الفت نون والدلیل على ذلك إصدارها القا ،أن الح



حدد الحد األدنى للسن القانونى للزواج  2008 بجانب قانون عامالجدید الذ ُیجرم التحرش الجنسي  الذ 
ات . 18 بـ   سنة للفت
  

ل  ًا  اد، وتقر المدارس آخذة في االزد سها التقرر أن معدالت االلتحاق  ع ة التي  ومن األمور اإلیجاب
المدارس، مع اقتراب مصر من القضا م االبتدائي ملتحقین  ة الصغاراألطفال في سن التعل ما ء على أم  .

الجامعة. لتحقن  م الثانو و ملن التعل ات الالتي  ة الفت   تزداد نس
  

د التقرر على أن  ؤ ل  1و اب في العمر من  8من  حث عن عمل،  29إلى  15من الش سنة متعطل و
ن أن  م صورة عامة من الشرائح األغنى في المجتمع و مًا هم  اب األكثر تعل ول في قضوا وقت أطوأن الش

فة متاحة. قبلون أ وظ ونون من أسر أفقر مما یجعلهم  مًا الذین  األقل تعل حث عن عمل مناسب مقارنًة    ال
   

ة  مهن وحما ومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسین صحة النساء وتعل ام الح ضرورة ق وصي التقرر  و
ینهن، وتعزز خدمات  ة الشاملة لكل المصرینالصحة اإلنجحقوقهن وتم ة وضمان تحقی التغط ة والجنس  اب

ط لعدد األطفال المرغوب.   لمساعدة ألسر على التخط
  

ان ، و مقرر اهالة یوسف د. التقرر قام بإعداد  ز المصر د. لمجس القومى للس س المر ماجد عثمان رئ
صیرة " ، ود.  حوث الرأ العام "  مى مدیر ل ا ففرزانة رود فه ى برنامج منطقة الشرق األوسط وشمال أفرق

ان . تب المرجعى للس   الم
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