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القوةيمثلحيثالسياسي،ووزنهاالدولةقوةفيتأثيراًالسكانيةالمتغيراتأكثرمنالسكانحجميعد
فىمصالحهاوحمايةالدولةمنطقةعنوالدفاعواستهالكها،والخدماتالسلعإلنتاجالالزمةالبشرية
.( pounds,1963,18)والخارجالداخل

قد طوراتلعبـتو قوةوزنتغيـيرفيدوًراالتكنولوجيـةالت يةال سكانالعدد ،الدولـةقوةفيلل
هناومن،كبيرةبأعدادالبشريةالعملقوةتوافربالضرورةتعنىالاالقتصاديةالقدرةوأصبحت

عالقةأهمهامنعديدةآخريبعوامليرتبطأصبحالدولةضعفأولقوةكمصدرالسكانحجمفإن
.الدولةداخلوالطبيعيةاالقتصاديةبالمواردالحجمهذا

منوذلكلهاعائقًاأمللقوةكمكونالدولةقوةميزانفيالسكانحجمتأثيردراسةإليالبحثويهدف
،Descriptive Methodالوصفيالمنهجعلىالطالبةاعتمدتوقد،المؤشراتبعضخالل
،2000،خير)الظاهرةوسماتخصائصعلىالتعرففيالمستخدمةالمناهجأحديعدوالذي
حيث The power analysis approachالقويتحليلمدخلعلىالدراسةارتكزتكما،(196
المصريالسكانيالهيكلعناصرأحدفيوالضعفالقوىنقاطبيانالمدخلهذااستخدامأتاح

استخدمتكما،السياسيووزنهاالمصريةالدولةقوةفيالمؤثرةالجغرافيةالعناصرأحدباعتباره
علىالبحثهذابياناتمعالجةفيالطالبةاعتمدتحيثالرياضياإلحصائياإلسلوبالطالبة

الدراسةوتتناولكميةأمنوعيةالبياناتهذهكانتسواء،المختلفةوالرياضيةاإلحصائيةاألساليب
:التاليةالموضوعات

.الزراعيةاألرضمنالفردنصيبمتوسط:أواًل
.المتاحةالمائيةالمواردمنالفردنصيبمتوسط:ثانيًا
.الغذائيةالفجوة:ثالثًا

.الفقرنسبة:رابًعا
للسكاناألمثلالحجم:خامًسا
:تمهيد

مليون6.7منبهاالسكانعددزادحيثالسكان،أعدادفيالمطردةالزيادةمنمصرتعانى
نسمهمليون94.9إلى(2013،24،السنوياإلحصائيالكتاب)1882عاملهاتعدادأولفينسمة

حجمأنأي،(2017،1واإلحصاء،العامةللتعبئةالمركزيالجهاز)2017عاملهاتعدادأخرفى
المعدلوهذا،(2006–1882)الزمنمنوربعقرنخاللمراتأربعتضاعفمصرفيالسكان
حيثللدولة،السكانيةللسياسةنظراالمختلفةالتعداديةالفتراتفيويتناقصيتزايدولكنهجدا،مرتفع
ويقللالميالد،عندالمتوقعالعمرمنيزيدمماالصحيةبالرعايةاالهتماميتزايدعندماالمعدليزداد

معدالتارتفاعبسببأحيانايتناقصأنهكماالمواليد،لمعدالتالتقريبيالثباتمعالوفيات،عددمن
الدولصدارةفيمصرتأتيدوليا.الصحيةالرعايةنقصأوالحروبأواألوبئةنظيرالوفيات

مصرتحتل2006لتعدادفطبقاالطبيعية،الزيادةومعدالتالسكانحجمفيوعالمياوأفريقياعربيا
حجمحيثمنعربياواألولوإثيوبيا،نيجيريابعدأفريقياوالثالثعالميا،عشرالسادسالترتيب
)World Population Data Sheet,2008,13(السكان
هذاأخذوقد،%1,89حوالي(2017–1882)منالتعداديةالفتراتفيالسنويالنمومعدلبلغ
معدلانخفاضحيثالمختلفة،التعداديةالفتراتبينواالنخفاضاالرتفاعبينمتذبذبشكلالمعدل
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وانتشارالصحيةالخدمةفىللتدهورنظراًم،1937عامحتىالتعداديةالفترةفيالسكانيالنمو
يتزايدالنمومعدلأخذثم،(العالميةالحرب)مصرعاشتهاالتيالحربحاالتوبعضاألوبئة
فيبدأثم(1960–1947)الفترةخالل%2,34إليفارتفعالصحيالتقدمأهمهامختلفةألسباب

السنوياإلحصائيالكتاب)(2017–2006)الفترةخالل%(2,43)عندليستقراالضطراب
،2016،6)()بعضفىالسائدةالمعدالتسوىيفوقهالحيثللغاية،المرتفعةالمعدالتمنوهو

.(2014،257،للعالمالبشريةالتنميةتقرير)الالتينيةوأمريكاأفريقيافيالمتخلفةوالناميةالدول
األوضاعوأن،العالميةباألرقاممقارنةللغاليةمرتفعمصرفيالسكانيالنمومعدليعدوبهذا

مصر،فىالنمومعدالتتغيراتفىرئيسادوراتلعبللدولةاالقتصاديةاألوضاعتلتهاالسياسية
تطرأأنيمكنالتيالزيادةلمعظموالتهامهاالقتصاديةالمواردعلىوضغطهبارتفاعهيتصفالذي
السكانيةالسياساتركزتولذلكوالتقدم،التنميةعجلةبطءفىتتسببمابمثلالقوىالدخلعلى

الصفرإلىبهاوالوصولالزيادةهذهخفضعلىاألسرةتنظيمبرامجفيبوضوحوالمتمثلةللدولة
ميزانفيالسكانحجمقياسمؤشراتدراسةيليوفيما.االقتصاديةالتنميةثمارجنييمكنحتى
.القوة

الزراعيةاألرضمنالفردنصيبمتوسط:أوالاًل
الدولةقوةمؤشراتأهمأحداالقتصاديةومواردهاللدولةالسكانيةالزيادةبينالعالقةدراسةتعد

العائلوتعدبلالمصرية،للدولةاالقتصاديةالمواردأهمأحدالزراعةوتمثلالسياسي،ووزنها
والالسكان،منلألغلبيةبالنسبةللرزقاألساسيوالموردلألرض،األكبروالحائزللسكاناألكبر
دراسةفإنهناومنالعذبة،للمياهمصدربدونأوللزراعةصالحةأرضبدونالموردهذايستقيم
المواردمنالفردنصيبمؤشروكذلكالسكاني،بالنمووعالقتهاالزراعيةاألراضيمساحاتتطور

السكانيالنموبينالتوازنمدىتوضحالتيالمؤشراتأهممنيعدانمصرفيالمتاحةالمائية
.الزراعةفيمتمثلةاالقتصاديةوالموارد
:يليما(2)،(1)والشكلين(2)،(1)الجدوليندراسةمنويستفاد

بينمحصورةمصرأنحيثالبطء،أوالثباتإليأقربالزراعيةاألرضمساحةنموأن-1
يزدلمبحيثالزراعيةاألرضنمومعدلانخفاضإلىأدىمما،الصحراءمنضيقينقوسين
ــنمـــاالفـــترةفـــيالنمـــومعـــدل مـــنالفـــترتينفـــيإال،%1عـــن(2015-1975)بـي

منالمزيدإضافةإلىذلكويعزى،التواليعلي1.3%،4.9%،(2000-2005)،(1985-1990)
.المنزرعةاألراضيإحصاءاتإلىالجديدةاألراضيمساحاتضموكذلكاالستصالح،أراضي

نفسخاللالسكاننمومعدالتحيثالمتسارع،السكاننمومعدلمعالبطيءالمعدلهذايتفقوال
%.3منواقتربتالفتراتبعضفيزادتبل%2عنحالبأيتقللمالفترة

(2013-1976)الزراعيةاألرضمساحةتطور(1)جدول

السنة

مساحة
األرض
فدا)الزراعية

(ن

معدل
النمو

1976 5874483 ــــــــ
1980 5875852 0.01
1985 5942939 0.23
1990 7550091 4.9
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1995 7599894 0.13
2000 7836076 0.61
2005 8384768 1.36
2010 8741122 0.84
2013 8799439 0.22

(2015-1975)الزراعيةاألرضمنالفردنصيبمتوسطتطور(2)جدول

الفترة نسمة/قيراط
مصر العالم

1975-1979 3.67 16.82
1980-1984 2.97 15.57
1985-1989 2.62 14.74
1990-1994 2.58 14.65
1995-1999 2.58 14.18
2000-2004 2.42 13.21
2005-2009 2.02 12.42
2010-2015 1.97 11.79

(1)ملحقعلىاعتمادا:المصدر

توازنوعدماالختاللهذاأدي-2 ينال السكاننموومعدالتالزراعيةاألرضنمومعدالتب
المتوسطفيفرد/قيراط1.97إلىليصلالزراعيةاألرضالفردنصيبانخفاضإليالمرتفعة

(1979-1975)الفترةخاللالمتوسطفيفرد/قيراط3.67بلغأنبعد(2015-2010)الفترةخالل
.الزراعيةالمواردعلىالسكانلضغطانعكاسأدلهوذلكولعل
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الموارد،علىوضغطهمالعالمسكانلتزايدنظراوعالميا،مصرياالزراعيةاألراضيتتناقص-3
منالفردنصيبلمتوسططبقابالعالممقارنةالفقيرةالدولفئةضمنمصرتدرجأنيمكنولكن

إلىوصلبينما،فرد/قيراط1.97مصرفيبلغالمتوسطأنحيثالزراعية،األرض
(2015-2010)الفترةخاللعالميكمتوسطفرد/قيراط11.79

:المتاحةالمائيةالمواردمنالفردنصيبمتوسط:ثانياًلا
عد ياهت حدالم مواردأ لدول،اإلستراتيجيةال هاحيثل همأحـدأن شطةمدخالتأ االقتصـاديةاألن

َمْنآمنمصدربدونللبقاءتقاومأندولةألييمكنوالوالحياتية، النيلنهرويمثلالمياه،منوُمؤَّؤ
،(4)،(3)الجدوليندراسةومنمصر،فيالمائيةللمواردالرئيسينالمصدرينالجوفيةوالمياه

:يليمايستفاد(4)،(3)والشكلين
تتمثل،مكعبمترمليار76.4حوالي2014عاممصرفيالمتاحةالمائيةالمواردإجماليبلغ-1

مياهمنمصرحصةتبلغحيث،(3)جدولالمتاحةالمائيةالمواردمن%72.6بنسبةالنيلمياهفي
زيادةعليهايطرألموالتيم،1959عامالموقعةالنيلمياهالتفاقيةوفقا3ممليار55.5النيلنهر

،معا%13بنسبةالصحيوالصرفالزراعيالصرفمياهمنكلتليها،الحاضرالوقتحتى
،النيلنهرمياهمنجزءاألصلفيفيوالزراعيالصحيالصرفمياهأنبالذكرالجديرومن

مصرحصةثباتومع،المتاحةالمائيةالمواردمن%85بحواليتسهمالنيلنهرمياهفإنوبالتالي
منالفردنصيبانخفاضإليذلكأديمصرفيالسكانيالنمومعدالتوزيادةالنيلمياهمن

تناقصبمعدل1972عامفرد/3م1525إلي1962عامفرد/3م1948منالمتاحةالمائيةالموارد
إليهبطثمم،2002عامفيفرد/3م817إلىوصلحتىاالنخفاضفيالمعدل،استمر21.7%-

.م2011فيعليهكانعما%7.2-تناقصبمعدل2014عامفيفرد/3م554
عةتمثل-2 موارداألكبرالمستهلكالزرا يةلل سبتهابلغتحيثمصر،فيالمائ من%62.4ن

10.5بنسبةالصحيةواالستخداماتالشرباستخداماتيليها،مصرفيالمائيةالموارداستخدامات
مننصيبهوانخفاض،المائيةالمواردمنالفردنصيبانخفاضومع،المائيةاالستخداماتمن%

سكانيللضغطأخريمشكلةتظهرالزراعيةاألرض مواردهذهعليال سبةانخفاضوهىال ن
عام%59.5منالقمحمنالذاتياالكتفاءنسبةانخفضحيثاإلستراتيجيةالسلعمنالذاتياالكتفاء
إلي%125.4مناألرزمنالذاتياالكتفاءنسبةوانخفضت،2014عام%55.7إلي2011
معظمعليذلكوينطبقاألعواملنفس38.8إلي64.9منوالفول.التواليعليعام102.3%

التجــارةحركــةنشــرةوإلحصــاء،العامــةللتعبئــةالمــركزيالجهــاز)جــدولاإلســتراتيجيةالســلع
.(متفرقةأعداد،الخارجية

(2014/2015)مصرفيواستخداماتهاالمتاحةالمائيةالموارد(3)جدول
المورد سنة/3ممليار االستخدام /3ممليار

سنة
النيلنهر 55.5 الزراعة 62.35
الجوفيةالمياه 6.9 بالبخرالفاقد 2.5
الصرفمياه

الزراعي
11.7 الشرب

واالستخدامات
الصحية

10.35

الصرفمياه 1.3 الصناعة 1.2
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الصحي
والسيولاألمطار 0.9

البحرمياهتحليه 0.1
اإلجمالي 76.4 76.4

الخارجيالدينارتفاععلىعملمماالخارج،منالدولةاقتراضتزايدإلىذلككلأدي-3
هذاوصلحيثذلك،علىالدالةالمؤشراتأحدالخارجيالدينمنالفردنصيبويعدوالداخلي،

واصلثم،2008عامفرد/دوالر450إلىارتفع،2005عامفرد/دوالر402.6إلىالمؤشر
اإلحصائيالكتابالمركزي،الجهاز)م2014عامفرد/دوالر489.9إلىليصلارتفاعه
(2014،18السنوي

الفترةخاللمصرفيالمكعببالمترالمتاحةالمائيةالمواردمنالفردنصيبمتوسط(4)جدول
(1962–2015)

السنة الفردنصيبمتوسط
3م %التغيرمعدل

1962 1948 -
1972 1525 -21,7
1982 1216 -20,3
1992 971 -20,1
2002 817 -15,9
2011 694 -15,1
2015 554 -7.2
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Source :United Nation development programe,2016,140 

الغذائيةالفجوة:ثالثاًلا
فهىوبالتالي،الغذائيةالسلعمنلالستهالكوالمتاحالمحلىاإلنتاجبينالفرقالغذائيةالفجوةتمثل
الكميةقصورأوكفايةمدىعنالنظربغضواالستهالكلإلنتاجالفعليةالبياناتعلىتعتمد

(.2003،6،هاشم)المطلوبةوالغذائيةالصحيةالناحيةمنالمستهلكة
الغذائيةاالحتياجاتتوفيرعنالدولةفعجزالدولةقدرةضعفعليالغذائيةالفجوةزيادةتؤثر

المصدرةللدولاالقتصاديةللتبعيةيعرضهاالغذائيةالفجوةلسدالخارجعلىاالعتمادوزيادةللسكان
منالغذائياألمنألنوذلكوالتهديدللخطرالمصريالقومياألمنيتعرضأنذلكمعويمكنلها،
القرارعليالتبعيةهذهتؤثرأنيمكنكما(68ـ،2003،هاشم)القومياألمنتحقيقأركانأهم

للغذاءالمصدرةالدولجانبمنالغذاءسالحاستخدامفعاليةمنوتزيدوتقيدهالدولةلهذهالسياسي
منكأداةاستخدامهأى)الغذاءلمعوناتالمستقبلةأوالتابعةالدولةضدالغذائيةللمعوناتالمانحةأو

ضدالدولهذهتعتبرهلماسياسيةكعقوبةالمعونةبسحبالتهديدأوالسياسيةاالستمالةأدوات
مجلسوافقعندما1967عاميونيوحرببعدمصرفىحدثكما،(حلفاؤهاومصالحمصالحها

بحجةلهاسياسيةكعقوبةلمصرالزراعيةالمحاصيلفائضاتفاقياتوقفعلىاألمريكيالشيوخ
يعتبرإذ(2017،193،حماد).وأصدقاؤهاالمتحدةالوالياتضدعدوانيةبأعمالمصرقيام

منويتضحالحربأوالسالموقتفيسواءالدولةقوةخلقفيكبيرةأهميةذوللشعبالغذاءتوفير
:األتي(5)الجدول

أنيعنيمما%58.9إليالقمحفيوصلتحيثالحبوبفيأقصاهابلغتالغذائيةالفجوةأن-1
وجبةفيأساسيمكونالقمحأنخاصة،الدولةعليضغطًايمثلاإلستراتيجيةالسلعةهذهتأمين
.الدولةسكان

االعتمادلمشكلةالحلولأحدأيضاوهيالشاميةللذرةبالنسبة%29.5الغذائيةالفجوةبلغت-2
.السياسيووزنهاالدولةميزانيةعليالضغطمنالمزيديعنيمما،القمحعلي

ولكنها،الحمراءواللحومواألسماكالدواجنولحومالبقولياتفيمانوًعاالغذائيةالفجوةتضيق-3
منالسلعهذهتوفيرإليالدولةلجوءيعنيوهذا.واأللبانالزيتيةوالمحاصيلالسكرفيمتوسطة

.الصعبةبالعمالتاستيرادهاخالل
2015عاممصرفىاإلستراتيجيةالسلعمنالغذائيةالفجوة(5)جدول

السلعة اإلنتاج
طنباأللف

االستهالك
طنباأللف

الغذائيةالفجوة
الكمية النسبة

القمح 9280 17825 8545 58.95
الشاميةالذرة 7957 12226 4269 29.50

البقوليات 294 606 312 2.16
الفول 134 396 262 1.81
العدس 1 79 78 0.54

المحاصيل
الزيتية 431 799 368 2.54
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مكررالسكر 26826 26831 5 0.03
الحمراءاللحوم 941 1308 367 2.54
الدواجنلحوم 1287 1358 71 0.49

األسماك 1482 1704 222 1.53
األلبان 5601 5598 +3 +0.02

المجموع 54234 68730 1449
6 100

منلالستهالكوالمتاحالخارجيةوالتجارةاإلنتاجلحركةالسويةالنشرة:المصدر
=الغذائيةالفجوةاآلتيةالمعادلةخاللمنالفجوةحسابتم،2017،11،الزراعيةالسلع

االستهالك–المحلىاإلنتاج
الفقرنسبة:رابعاًلا
لألمنتهديدايمثلكمااالقتصادي،والنموالمستدامةالتنميةتحقيقأمامكبيرةعقبةالفقريمثل

ضدالمتطرفةوالمعارضةللتعصبخصبةأرضايشكلحيث،واالجتماعيالسياسيواالستقرار
الفقربأنالقائلالرأيحولكبيرحدإلىاتفاقهناككانالماضيينالعقدينمدىوعلىنفسها،الدولة
تعتبرالماديةالمواردأنمنالرغمفعلىذلكمنأكثرهوبلالمادية،المواردفىنقصمجردليس

فإنAmartya Sen(1999)   قولحدوعلىالفقر،غائلةمنلإلفالتتكفىالأنهاإالضرورية
2010،77،لمصرالبشريةالتنميةتقرير)عليهللقضاءوليسفقطالفقرلتخفيضوسيلةهوالدخل

.)
أظهرفقدطويلة،سنواتمنذالفقرظاهرةمعالمصريالمجتمعيعيش:مصرفىالفقرتوزيع-1

هذهزادت،()(الفقرخطتحتالسكان)الفقرمنيعانونالسكانمن%17.5أن1986عامتعداد
بلغ(1986،1996)بينالفقراءنسبةفيالزيادةمعدلأنأي1996عام%19.4إلىالنسبة
2006عامفىطفيفةزيادةالفقرنسبةواصلتثم،%1.8بلغسنويةبزيادةأي%10.8حوالي
الزيادةفىالفقرنسبةاستمرتوقدسنوات،عشرخالل%1.03زيادةبمعدلأي%21.6لتصل
م2012عامفىالفقرنسبةبلغتحيثالسابقة،الفتراتفيعليهكانتعماأعلىنموبنسبولكن

تأثيراأثرتقد2011ينايرمنذالبالدبهامرتالتيالسياسيةالظروفأنويبدو%26.3حوالي
خالل%34.6إليالفقرنسبةوصلتفقدمصر،وبذلكفىالبشريةالتنميةمؤشراتكلعلىسلبيا
مقارنةماحدإلىمرتفعهالنسبةهذهوتعتبر،%5.7بلغتسنويةبزيادة2012-2006الفترة

،2012عامالسكانإجماليمن%(12)بلغتاندونيسيافيالفقرنسبةأنحيثالعالمية،باألرقام
البشريةالتنميةتقرير)2.12عام%(23)أفريقياجنوبوفي،العامنفسفى%(13)األردنوفي
(.191-2012،190،للعالم

الدولةقدرةعلىالفقرتأثير-2
:والعنفالفقر-2-1

طريقعنوذلكاتجاهاته،تشكيلفيالفردفيهيتحركالذياالجتماعيوالوسطالبيئةعواملتؤثر
يولدأنويمكنفيها،يعيشالتياالجتماعيةالبيئةفيتسودالتيوالمطالبوالضغوطالتربيةنوع
المخدرات،أنواعمختلفباستهالكمرتبطاإلجرامتطورأنكماجماعي،لعنفانفجاراتالفقرنمو

(.2001،5،يونس).الفقرنسبةوارتفاعالعنفارتفاعبينماحقيقيةعالقاتوهناك
أنباعتباراالجتماعية،السلوكياتلتوليدبينهافيماتتداخلواالجتماعيةالنفسيةالعواملأنوالواقع

مظاهرمنومظهر،النفسيةالضغوطاتمنجملةكذلكهواالقتصادية،أبعادهإلىباإلضافةالفقر
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وحياةنفسهالفقيرالفردحياةفيخطيراأثرالهايكونالتيصوره،بمختلفاالجتماعياإلقصاء
التطرفمنمزيدباتجاهللتطورصالحةتربةتكونقدالحالةهذهألنالسواء،علىالجماعة

أجلمنواالقتصاديةوالسياسيةاالجتماعيةاألزمةحلمنالبدلذلكووالعدوانية،واالنحراف
تولدولكنها،االختراعتولدفالحاجةواإلجرام،العنفمجالفيالخصوبةواحتماالتفرصتقليص

.تلبيتهاأماماألبوابتوصدعندمااالنفجارأيضا
:والتعليمالفقر-2-2

قدرةألننظرااألجل،طويلالبشرىالمالرأستكوينعلىالشبابفقرلتأثيرعميقإدراكهناك
الشباب

فىالمهاراتاكتسابفرصتقليلإلىالشبابفقريؤدىلهذاسناً،األكبركثيراتفوقالتعليمعلى
ذلكبعدحلهاالصعبمنيكونقدمشكالتوهىالسليمة،الصحيةالعاداتاكتسابأوالتعليم،
(.2010،77،لمصرالبشريةالتنميةتقرير)ذلكبعدالفقيرللشباباإلنتاجيةالقدرةعلىوتؤثر

،القدراتفىوالمستمرالشديدالتدنيعنالناتجالحرمانمنالفقيرةاألسرفىالشبابويعانى
فرصةوانعداماألمراض،معالجةوعدمالسيئة،التغذيةنتيجةالطفولةمرحلةخاللوبخاصة
غيرفاألطفال،عليهالتغلبيمكنالبشكلالبشريةالتنميةمنيحدوهذا–التعليمعلىالحصول
.محدودةوالعملالتعليمعلىقدرتهمتكونشبابًايصبحونعندماالمتدنيالتعليموذوياألصحاء

فإنهالمهنيالتأهيلأوالجامعيةأوالثانويةالمرحلةإتمامقبلالتعليمتركعلىالصغيريجبروعندما
الحمايةعلىحصولهفرصةحدأدنىإلىوتتراجعضئيالً،أجًراويتقاضىآمن،غيربعمليلتحق

.للفقرالمفرغةالدائرةكسرفرصةلهتتاحالوبذلك،األساسيةوالخدماتاالجتماعية
فى%(47)تقريبااألطفالنصفأنإلىم2010مصرفىاألطفالفقرعناليونيسيفتقريرويشير
مناألقلعلىواحدمنحادةبصورةمحرومونالدخل،تدنىعنالناتجالفقرمنتعانىالتياألسر
مقابل(والمعلومات،الصحيالصرف،المياه،التغذية،المأوى،التعليم،الصحة)السبعةاألبعاد
(2010،80،لمصرالبشريةالتنميةتقرير)الفقراءغيراألطفالمن14%
:والصحةالفقر-2-3

أوضحتولقدواالقتصادية،االجتماعيةبالظروفوثيقاًارتباطًاالعقليةاالضطراباتانتشاريرتبط
فىاآلخرإلىيؤدىإحداهماوأنبعًضا،بعضهمايغذيانالعقليةواالضطراباتالفقرأنالبحوث

االضطراباتمنيعانونالذينالمرضىمعالكافيبالتعاملأوالفقر،علىبالقضاءإمامغلقة،دائرة
أنأكبر،بدرجةاالنزعاجعلىيبعثماإنهبل،(5)شكلمعااالثنينيكونأنويفضلالعقلية،
منيعانونالذينوالنشءاألطفالمنعالجهميتمالوالذينعالجهميتمالذينبينالفجوة

،للفقرنتيجة(الشيزوفيرانيا)الشخصيةوانفصاماالكتئابباستثناءكبيرة،فجوةهياالضطرابات
التياألجيالهي،العالموفىبلمصرفىالمسئوليةبزمامتمسكسوفالتيالقادمةاألجيالأنأي
العقليةالصحيةالرعايةلتقديمبالنسبةأكبربدرجةتهميشهايتم

(.2010،191،لمصرالبشريةالتنميةالتقرير)(6)شكل
الخاصةالنفسيالطبوخدماتالفقراء،علىأكبرمخاطرالحكوميةالنفقاتفىالتخفيضويمثل

هيمصرفىالعقليةالصحةميزانيةوتعتبرالدخل،فىالعلياالشرائحفئاتمعظمهاتستهدف
الميزانيةحجميتراوحبينما،عليهاالمغضوبالميزانيةأي،للصحةاإلجماليةالميزانيةسندريال

الدولوبعضالمتحدةالوالياتفى%12:10بمقارنة،2011عام%4.9للصحةاإلجمالية
العالمفىالتنميةعنتقرير)%(10.8)اليونان،%(11.2)أيرلندا،%(10.6)النمسامثلاألوربية

اإلجماليةالميزانيةمنفقط%1.5نسبةأنإلىتشيرالتقديراتأننجدكما،(2014،198،
تخصيصإلىالعالميةالصحةمنظمةتوصيةتذهبفيماالعقلية،الصحةخدماتعلىتنفقللصحة
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،2010،لمصرالبشريةالتنميةتقرير)العقليةالصحةلخدماتالصحةميزانيةإجماليمن10%
191).

يعرفماخاللمنالشبابحياهعلىبدورهاتؤثروالتيالطفللدىالتغذيةسوءعلىالفقرويؤثر
.بأخرأوبشكلنموهمراحلشتىفىاإلنسانصحةعلىتؤثروالتي،(12)شكلالحياةبدورة

فقطالدخلفيليستفالمشكلة-الدخلمتوسطة-البلدانعنمتأخرةزالتمامصرفإنوالخالصة،
مزاجتغيرالواقعفييمكنوال،للدولةالعامةالسياساتوسوءالعالية،السكانيةالزيادةفيوإنما

تطرفمنالمجتمععلىالفعلردخطورةندركوالالمتفائلةغيرتوقعاتهموالالمكتئبالشباب
.يعيشونهاالتيالحالةبهذهتأثراوجرائم،وعنفوإرهاب

ا :للسكاناألمثلالحجم-خامساًل
بماللسكانالمثاليالحجمإلىللوصولالباحثيناجتهاداتأهمأحدللسكاناألمثلالحجمنظريةتعد

ويعرفاالقتصادية،والمواردالحجمبينالتوازنخاللمنالقوة،منمزيداالدولةإلىيضيف
هوأوالمعيشة،أوللرفاهيةمستوىأفضلمعهيتحققالذيالسكانعدد"بأنهللسكاناألمثلالحجم
(.2015،198توفيق)"للفردحقيقيدخلمتوسطأعلىمعيتفقالذيالعدد

بحجمومقارنتهاإلجمالي،المحليالناتجمنالفردنصيبمتوسطمؤشرأخذعلىالعادةوجرت
منالفردنصيبمتوسطالطالبةاستخدمتوقدالدولة،لسكاناألمثلالحجمعلىللحصولالسكان
:منهاأسبابلعدةوذلك،()(القياسيةلألرقامطبًقالدخل)المكافئالدخل

بمدىيرتبطولكنهالسكانية،بالزيادةفقطيرتبطالالقوميالدخلمنالفردنصيبمؤشرأن-1
.المختلفةوالسياسيةاالقتصاديةالعواملعنالناتجالقوميالدخلتذبذب

السكان،دخولفيفعليةزيادةعنالقوميالدخلمنالفردنصيبمتوسطفيالزيادةتعبرال-2
.السابقةبالسنواتمقارنةارتفاعهارغمالدخولقيمةمنيقللللعملةالشرائيةالقيمةتغيرأنحيث
االستهالكية،للسلعالقياسيةباألسعاروالمقارنللدخلالمكافئالمتوسطالطالبةاستخدمتهنا،ومن
.أحجامهاوليسالدخولقيمعلىأصدقدلياليعطيمما

:اآلتييستفاد(8)شكلالمصرية،الدولةللسكاناألمثلالحجمدراسةومن
(العاممنتصفتقدير)نسمةمليون35.4والبالغم1973عامفيالمصريةالدولةسكانحجميعد-1

الدولةلسكاناألمثلالحجمهو(تقريبافرد/دوالر149)للفردالمكافئالدخلمتوسطمعهبلغوالذي
.

أنحيثالمؤشر،لهذاوفقاوذلكللسكان،األمثلالحجمتحقيقإمكانيةعنالمصريةالدولةتبتعد-2
فترةفيالسكانيالنمومعدالت لت(1976-1966)ال ديموجرافي،واستقرارنضجمرحلةمث

الموارد،علىضغطالذيالسكانياالنفجارفيالمتمثلالشبابتجديدمرحلةإلىالدولةبعدهاانتقلت
.حجمهوليسالدخلمتوسطقيمةتدنيعلىانعكسبما،(4،41،ج1986حمدان،)

هذاويتمثلللسكان،األمثلالحجمنقطةعنالدولةانحرافمدىلقياسآخرأسلوباستخدامويمكن
الدولةانحرافمعدلأنوجداإلسلوبهذاوبتطبيق()(Dalton)"دالتون"معادلةفياإلسلوب
الحجمعنالمصريةالدولةحجمانحرافعلىيدلمما،1.49+بلغاألمثلالحجمعنالمصرية
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مواردكافةعلىالضاغطالسكانياالنفجارمرحلةإلىودخولهاتقريبا،ونصفمرةبمقدارألمثل
البطالةمعدلزيادةمنهاعديدةمشكالتعنهنتجوالذي،الدولة

الخاتمة
النتائج:أوال

السكانيةالزيادةعليأثرتوالتيجداالمرتفعةالمعدالتمنمصرفيالسكانيالنمومعدليعد-1
.عربياالصدارةتحتلوجعلهامصرفي
والتي،والنقيةوالمياهالزراعيةاألرضمنالفردنصيبانخفاضعليالسكانيةالزيادةأثرت-2

.الغذائيةالفجوةوارتفاعالذاتياالكتفاءنسبةانخفاضعليبدورهاأثرت
مقدارويبلغ،الماضيالقرنسبعينياتمنذللسكاناألمثلالحجمعنكثيرمصرابتعدت-3

.ونصفمرةاألمثلالحجمعنانحرافها
نتجوالذيالسكانياالنفجارمرحلةحاليًامصرتعيشللسكاناألمثلالحجمعنالبتعادهانظًرا-4

.المشكالتمنالكثيرعنها
.المصريةالدولةقوةميزانفيضعفنقطةالسكانحجميمثل-5

التوصيات:ثانياًلا
،والتيالمواليدمعدالتلخفضمحددةزمنيةبخطة،واضحةسكانيةسياسةالدولةإتباعمنالبد-1

.النمومعدالتانخفاضيتبعها
والتي،المواليدمعدالتالرتفاعالرئيسةاألسبابمنفهماواألميةالفقرنسبخفضعليالعمل-2

.سكانيةزيادةيعقبها
:والمصادرالمراجع.

العربيةوالمصادرالمراجع:أوال
لعامالسنوياإلحصاءالكتاب(:1982)واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز-1
.القاهرة،السكانباب،(1952-1980)
،السكانباب،(2003-1995)لعامالسنوياإلحصاءالكتاب(:2005)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

.القاهرة
.القاهرة،السكانباب،2013لعامالسنوياإلحصاءالكتاب(:2014)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3
القاهرة،السكانباب،2014لعامالسنوياإلحصاءالكتاب(:2015)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4
.

.القاهرة،السكانباب،2016لعامالسنوياإلحصاءالكتاب(:2017)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5
لعاموالمنشآتواإلسكانللسكانالعامللتعدادالنهائيةالنتائج(:2017)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

.القاهرة،سبتمبر،2017
والمتاحالخارجيةوالتجارةاإلنتاجلحركةالسويةالنشرة(:2016)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-7

.القاهرة،2017يناير،2015عامالزراعيةالسلعمنلالستهالك
المنعةبناء:التقدمفيالمضي"2014البشريةللتنميةالعالميالتقرير(2014)المتحدةاألمم-8

.نيويورك،PBM Graphicsاإلنمائي،المتحدةاألممبرنامج،"الخطرلدرء
العدد،شهريتقريرمصر،فيالفقرأوضاع:(2010)القرارواتخاذودعمالمعلوماتمركز-9
.القاهرة،مارس،(39)
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فياالجتماعيالعقد"2008لمصرالبشريةالتنميةتقرير(:2008)القوميالتخطيطمعهد-10
،بمصرالقوميالتخطيطومعهدالمتحدةلألمماإلنمائيالبرنامج،"المدنيالمجتمعدور:مصر

.القاهرة
بناة:مصرشباب"2010لمصرالبشريةالتنميةتقرير(:2010)القوميالتخطيطمعهد-11

.القاهرة،بمصرالقوميالتخطيطومعهدالمتحدةلألمماإلنمائيالبرنامج،"مستقبلنا
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