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   شكر وتقدير
    

ُه طریق الفالح وعلى من طریق، د هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین أقول الحم
  وبعد ..... معین  أجوأصحابهعلى آله و        سیدنا محمد

  
، فتحـى محمـد أبـو عیانـة  / األسـتاذ الـدكتور أتوجه بخالص الـشكر و التقـدیر والعرفـان إلـى أسـتاذى الفاضـل 

الــذى و ،علــى تفــضله باإلشــراف علــى هــذه الرســالة  ، الجغرافــى فــى مــصر والعــالم العربــىأحــد أهــم أعــالم الفكــر 
وكــان لــى شــرف التتلمــذ علــى یدیــه و تمهیــدى الماجــستیر  اللیــسانس  برعایتــه منــذ أن كنــت طالبــة بمرحلتــىتعهــدنى

ًناصحا و مرشدا و معلمافوجدت فى سیادته األستاذ الحق ، الكریمتین  ً ً فـى مـؤازرة البحـث علمیـا ًولم یـدخر وسـعا، ً
  .اتقدم إلى الوالد األستاذ بكل معانى الشكر والتقدیر  ، ًو عملیا

  
أبـداه سـیادته مـن  علـى مـا ، إبـراهیم عبـد العزیـز زیـادى/ الدكتور كما اتقدم بأسمى آیات التقدیر والعرفان إلى 

 كــان لتــصویباته المتواصــلة و تــشجیعه والتوجیــه الــذى لــم ینقطــع منــذ قبولــه هــذا اإلشــراف ولقــد، النــصح واإلرشــاد 
 خیــر فجــزاه اهللا عنــى، عــداد الرســالة أكبــر األثــر فــى إتمامــه علــى هیئتــه البــة خــالل المراحــل التــى مــرت بهــا اللط

  .الجزاء 
ســـاتذتى أعـــضاء هیئـــة إلـــى مؤلفـــاتهم مـــن المـــؤلفین وخاصـــة أومـــن هـــذا المقـــام أتقـــدم بالـــشكر لكـــل مـــن رجعـــت 

 فـى ّالـذى ثبـت فـضلهم علـي، ونظم المعلومات الجغرافیة بكلیـة اآلداب جامعـة اإلسـكندریة التدریس بقسم الجغرافیا 
  .ثنایا هذه الرسالة و فى قائمة مراجعها 

  
 الـذین قـدموا لـى یـد العـون ألبـى وأمـى و أخـواتىوفـائى  ٕوان جاز لى أن أشكر فإن شكرى الخاص و تقـدیرى و

  .  و أنعم علیهم بالصحة والعافیة و جزاهم اهللا عنى خیر الجزاءوتحملوا الكثیر من أجلى فبارك اهللا فى عمرهم
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  فهارس الرسالة
  

  فهرس الموضوعات: ًأوال 

  فهرس الجداول : ًاثانی

  فهرس األشكال : ًاثالث
  

  فهرس المالحق : ًارابع
 

  
  
  
  



ب  

  
  

   فهرس الموضوعات–ًأوال 
 الصفحة  الموضوع

 ك –أ  ...........................................................................فهـــــارس الرســالـــــة
 ١٤ - ١ المقدمة

 مكونات النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة : الباب األول 
 ٥٣ - ١٦ توزیع السكان و كثافتهم باإلسكندریة حجم و : الفصل األول                    

 ١٧ ) ......................٢٠٠٦ -١٩٧٦( التوزیع العددى والنسبى للسكان خالل الفترة : ًأوال 

 ٢٧ .........................................................................كثافة السكان  : ًاثانی

 ٤٢ . بعض مؤشرات التقییم الجغرافى لتوزیع السكانى وكثافتهم فى محافظة اإلسكندریة – ًاثالث

 ٥٢ ...................................................................................الخالصة 
 ٩٥ - ٥٤ الخصوبة بمحافظة اإلسكندریة : الفصل  الثانى 

 ٥٥ .......................... بالجمهوریةًا تطور متوسط معدل الموالید باإلسكندریة مقارن–ًأوال 
 ٦٠ ........................................................أتجاه الخصوبة فى اإلسكندریة : ًاثانی
 ٦٣ ............... التوزیع الجغرافى للخصوبة على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة – ًاثالث
 ٦٧ ............ األختالفات الجغرافیة للخصوبة على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة – ًارابع

 ٧١ ) .........دراسة میدانیة  (  معدل الخصوبة العمریة الخاصة ومعدل الخصوبة الكلیة– ًاخامس
 ٧٤ ........................ توزیع الخصوبة على مستوى الشیاخة بمحافظة اإلسكندریة – ًاسادس
 ٧٩ ....................................................... العوامل المؤثرة فى الخصوبة  – ًاسابع

 ٩٤ ....................................................................................الخالصة 
 ١٤٣ - ٩٦  الوفیات بمحافظة اإلسكندریة -الفصل الثالث 

 ٩٧ ...............................ً تطور معدالت الوفیات باإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة -ًأوال 
 ١٠٠ ......................................................... اتجاه الوفیات فى اإلسكندریة - ًاثانی
  ١٠٢ ................................. التوزیع الجغرافى للوفیات بأقسام محافظة اإلسكندریة - ًاثالث
 ١٠٦ ..................................................... معدل الوفیات العمریة والنوعیة - ًارابع

 ١١٤ ...................................................................... أسباب الوفاة - ًاخامس
 ١٢٠  ...................٢٠٠٦ اختالفات األسباب الرئیسیة للوفاة حسب السن والنوع لعام -ًاسادس
 ١٢٠ .............قتصادیة ً اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة تبعا للحالة التعلیمیة والحالة اال- ًاسابع
 ١٣٣ ................................................... اتجاه الوفیات الرضع باإلسكندریة -  ًاثامن



ج  

 ١٣٥ ...... التباین المكانى لمعدل وفیات الرضع على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة - ًاتاسع
ألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع باإلسكندریة  التوزیع النسبى لوفیات الرضع وا- ًاعاشر
  ١٣٨ ..................................................... ............................٢٠٠٦عام 

 ١٤٢ .  .................................................................................الخالصة
 ١٨٤-   ١٤٤ لهجرة  وتوزیعها الجغرافى باإلسكندریة  ا-الفصل الرابع

 ١٤٥ ....................................... تطور حجم الهجرة وتیاراتها بمحافظة اإلسكندریة –ًأوال 
 ١٤٨  ..................... حركة تبادل المهاجرین بین اإلسكندریة و بین محافظات الجمهوریة- ًاثانی
 ١٥٤ ......................................................................ة الخارجیة  الهجر- ًاثالث
 ١٥٩ ............................................... تطور توزیع الوافدین بأقسام اإلسكندریة - ًارابع

 ١٦٤ .............سكندریة إلى أقسام اإلٍالوافدین من خارج اإلسكندریة إجمالى  مناطق تزكز - ًاخامس
 ١٦٥ .......................... مناطق تركز الوافدین من المحافظات إلى أقسام اإلسكندریة - ًاسادس
 ١٦٩ ..............بأقسام محافظة اإلسكندریةمن أقالیم الجمهوریة  توزیع المهاجرین الوافدین - ًاسابع
 ١٧٢ ................).٢٠٠٦- ١٩٩٦( افظة اإلسكندریة لعامى  أسباب الهجرة الوافدة إلى مح-  ًاثامن
 ١٧٦ ............... ...........٢٠٠٦ أسباب الهجرة الوافدة إلى  أقسام محافظة اإلسكندریة - ًاتاسع

 ١٨٣ ....................................................................................الخالصة 
 التباین المكانى للنمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة:  الثانى الباب

 ٢٠٩ -  ١٨٦ النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة - الفصل الخامس                 
 ١٨٧ .............................................. تطور عناصر النمو السكانى باإلسكندریة – ًأوال
 ١٩١ .................... السكانى بمحافظة اإلسكندریة مقارنةً  بالجمهوریة  تطور معدل النمو– ًاثانی
 ١٩٥ .. تطور معدل النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة مقارنةً  بمحافظات إقلیم اإلسكندریة – ًاثالث
 ١٩٧ ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  تطور معدل النمو السكانى بأقسام محافظة اإلسكندریة مابین عامى – ًارابع

 ٢٠٣ ).٢٠٠٦-  ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بشیاخات محافظة اإلسكندریة ما بین عامى –ًاخامس
 ٢٠٩  .................................................................................الخالصة

 ٢٢٦ - ٢١٠  سیاسات ضبط النمو السكانى فى محافظة اإلسكندریة: الفصل السادس 
 ٢١٢ ..................٢٠٠٦-١٩٩٦توزیع وحدات تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لعامى   -ًأوال 
 ٢١٥ .............  .........٢٠٠٦- ١٩٩٦وسائل تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لعامى   -ً اثانی
 ٢١٧  ..........٢٠٠٦-١٩٩٦توزیع وسائل تنظیم األسرة بأحیاء محافظة اإلسكندریة لعامى    -ً اثالث

  ٢٢١ اتجاهات استخدام وسائل تنظیم األسرة حسب عدد األطفال السابق إنجابهم بالدخیلة والعطارین    ً-ارابع

 .....................................................................................الخالصة

  
  
٢٢٦  
  

 



د  

 ٢٣٩ -٢٢٧ ى المستقبلتقدیر حجم السكان ف: الفصل السابع
 ٢٢٨ .. .........................٢٠٣٦أعداد السكان المتوقعة بمحافظة اإلسكندریة حتى عام : ًأوال 
 ٢٣٠ ... ..................٢٠٣٦أعداد السكان المتوقعة بأقسام محافظة اإلسكندریة حتى عام  : ًاثانی
 ٢٣٥ ...................٢٠٣٦ة اإلسكندریة حتى عام أعداد السكان المتوقعة بشیاخات محافظ : ًاثالث

 ٢٣٩ .....................................................................................الخالصة
 ٢٤٠ الخاتمة والتوصیات

 ٢٤١ ........... ............................................................. نتائج الدراسة –ًأوال 
  ٢٤٧ ..................................................................... توصیات الدراسة –ًثانیا 

 ٢٦٤ - ٢٤٩ ....................................................................................المالحق 

 ٢٧١ -  ٢٦٥ المراجع والمصادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

   فهرس الجداول– ًاثانی
رقم 
 عنوان الجدول الجدول

رقم 
 الصفحة

 توزیع السكان و كثافتهم: الفصل األول 
 ١٨ ....)٢٠٠٦-١٩٧٦(توزیع سكان محافظة اإلسكندریة مقارنة بحضرالجمهوریة والجمهوریة خالل الفترة  ١- ١
 ١٩ ..................)٢٠٠٦-١٩٧٦( ندریة للفترة التطور العددى والنسبى لتوزیع السكان فى أقسام اإلسك ٢- ١
 ٢٣  ).....٢٠٠٦-١٩٧٦( ا السكانى خالل الفترةتصنیف شیاخات محافظة اإلسكندریة حسب فئات حجمه ٣- ١

٤- ١ 
التباین المكانى لمعدل الكثافة السكانیة ونسبة تغیرها على مستوى أحیاء محافظة اإلسكندریه خالل الفترة 

 )٢٧ ..................................................................................)٢٠٠٦- ١٩٧٦ 

٥- ١ 
التباین المكانى لمعدل الكثافة السكانیة ونسبة تغیرها على مستوى أقسام محافظة اإلسكندریه خالل الفترة 

 )٣٢ ..................................................................................)٢٠٠٦- ١٩٧٦ 
 ٣٧ ..........................)٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور الكثافة السكانیة بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة  ٦- ١
 ٤٣ ................................)٢٠٠٦-١٩٧٦( نسبة تركز السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة  ٧- ١
 ٤٥  ..............................)٢٠٠٦- ١٩٩٦( لسكان بأقسام محافظة اإلسكندریة دلیل إعادة توزیع ا ٨- ١
 ٤٨ .......................................................٢٠٠٦ درجة التزاحم بأقسام اإلسكندریة عام  ٩- ١

 الخصوبة بمحافظة اإلسكندریة : الفصل  الثانى 
 ٥٦  ..........)٢٠٠٦-١٩١٧( ًفى اإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة خالل الفترة متوسطات معدالت الموالید  ١- ٢
 ٦١ .........................)..........٢٠٠٦-  ١٩٧٦(  تطور معدل الموالید باإلسكندریة فى الفترة من  ٢- ٢
 ٦٣ ....................)...........٢٠٠٦- ١٩٧٦(  متوسطات معدالت الموالید بأقسام اإلسكندریة للفترة  ٣- ٢
 ٦٨ .........................)..٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدالت الخصوبة بأقسام محافظة االسكندریة من  ٤- ٢
 ٧٢ .................................... النوعیة لإلناث فى قسمى الدخیلة والعطارین – الخصوبة العمریة  ٥- ٢
 ٨٠  .......... الحیاة الزواجیة والحالة التعلیمیة لألم بقسمى الدخیلة والعطارینً عدد الموالید أحیاء تبعا لمدة ٦- ٢
 ٨٣ ..................... العالقة النسبیة بین الحالة التعلیمیة لألم وعدد الموالید بقسمى الدخیلة والعطارین  ٧- ٢
 ٨٥ ............................................ العالقة بین مهنة الزوج و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ٨- ٢
 ٨٧ ........................................ العالقة بین مستوى الدخل و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ٩- ٢
 ٨٩ ............................................ العالقة بین عمل األم و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ١٠- ٢
 ٩٢ .......................... العالقة بین مكان النشأة السابق للزوجین و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ١١- ٢

  الوفیات بمحافظة اإلسكندریة - الفصل الثالث 
 ٩٨  .............)٢٠٠٦- ١٩١٧(  تطور متوسط معدالت الوفیات باإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة للفترة  ١- ٣
 ١٠١ .........................)................٢٠٠٦- ١٩٧٦(  تطورمعدل الوفیات باإلسكندریة فى الفترة  ٢- ٣
 ١٠٣ ...........................)...٢٠٠٦-١٩٧٦(  متوسطات معدالت الوفیات  بأقسام اإلسكندریة للفترة  ٣- ٣
 ١٠٧ ....................................................... معدل الوفیات العمرى فى األلف ونسبة التغیر ٤- ٣
 ١٠٨ .................................. النسبة المئویة للوفیات حسب المراحل العمریة الرئیسیة باإلسكندریة  ٥- ٣



و  

 ١١١ ..................................................... معدل الوفیات النوعي فى األلف و نسبة التغیر  ٦- ٣
 ١١٦ .....................................................٢٠٠٦ األهمیة النسبیة لألسباب الرئیسیة للوفاه  ٧- ٣
 ١١٧ ...............) ٢٠٠٦- ١٩٧٦(  تطور معدل الوفیات حسب األسباب الرئیسیة باإلسكندریة فى الفترة  ٨- ٣
 ١٢١ .......................... ..............٢٠٠٦األسباب الرئیسیة لعام معدالت الوفیات النوعیة حسب  ٩- ٣
 ١٢٢ .........).حالةدراسة ( اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والحالة التعلیمیة بقسمى الدخیلة والعطارین  ١٠- ٣
 ١٢٨ ...........) حالة دراسة (اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والحالة المهنیة بقسمى الدخیلة والعطارین  ١١- ٣
 ١٣٤  .......................فى األلف) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  اتجاه الوفیات الرضع بمحافظة األسكندریة للفترة  ١٢- ٣
 ١٣٥  ..............األلف فى) ٢٠٠٦-١٩٧٦(اتجاه الوفیات الرضع بأقسام  محافظة اإلسكندریة من الفترة  ١٣- ٣
 ١٤٠  .................٢٠٠٦للوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع لعام التوزیع النسبى  ١٤- ٣

   الهجرة  وتوزیعها الجغرافى باإلسكندریة-الفصل الرابع

١- ٤ 
       فى محافظة اإلسكندریة من الفترة ) الكلیة والوافدة والمغادرة و الصافیة ( حجم الهجرة ومعدالتها 

 ........................................................................ى األلفف) ٢٠٠٦- ١٩١٧( 
١٤٦ 

٢- ٤ 
ًأعداد السكان الوافدین والمغادرین إلى محافظة اإلسكندریة ونسبتهم حسب محل اإلقامة السابق تبعا 

 ....................... ...............................................................٢٠٠٦لتعداد 
١٤٩ 

 ١٥٤ ... ٢٠٠٦ًالتوزیع العددى والنسبى  لعدد األجانب الوافدین إلى محافظة اإلسكندریة تبعا للجنسیة لتعداد  ٣- ٤
 ١٥٧ .......................٢٠٠٦ً  التوزیع النسبى لعدد الوافدین العرب إلى محافظة اإلسكندریة تبعا لتعداد ٤- ٤
 ١٦٠  ..............)٢٠٠٦- ١٩٧٦( لصافیة فى أقسام اإلسكندریة حسب معادلة الموازنة فى الفترة الهجرة ا ٥- ٤
 ١٦١  ........)٢٠٠٦-١٩٧٦( معدل الهجرة الصافیة فى أقسام اإلسكندریة حسب معادلة الموازنة فى الفترة  ٦- ٤
 ١٦٦ .٢٠٠٦ لتعداد ًاقامة السابق تبعأعداد السكان الوافدین إلى أقسام اإلسكندریة ونسبتهم حسب محل اإل ٧- ٤

٨- ٤ 
 لتعداد ًانسبة تركز الوافدین من محافظات الجمهوریة من كل محافظة حسب محل اإلقامة السابق تبع

١٦٨  ............................................................................................٢٠٠٦ 
 ١٧٤ .................٢٠٠٦-١٩٩٦نسبى ألسباب الهجرة الوافدة إلى اإلسكندریة لعامى  التوزیع العددى وال ٩- ٤
 ١٧٧ .................٢٠٠٦ للنوع ألقسام محافظة اإلسكندریة ًاالتوزیع النسبى ألسباب الهجرة  الداخلیة طبق ١٠- ٤

 التباین المكانى للنمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة: الباب الثانى 
  النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة- صل الخامس الف

 ١٨٧ ...........................)...........٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطورعناصر النمو السكانى باإلسكندریة للفترة  ١- ٥
 ١٩٠ ........فى األلف) ٢٠٠٦-١٩٧٦(معدالت الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة فى محافظة اإلسكندریة  ٢- ٥
 ١٩٢  .ًمقارنة بالجمهوریة  ) ٢٠٠٦ ، ١٩١٧( تطور حجم سكان اإلسكندریة ومعدل النمو السنوي في الفترة  ٣- ٥
 ١٩٦ .....................) ٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظات إقلیم اإلسكندریة للفترة  ٤- ٥

٥- ٥ 

  
  ...................... )٢٠٠٦- ١٩٧٦(ین تطور معدل النمو السكانى باقسام محافظة اإلسكندریة ما ب

  
 

١٩٨ 



ز  

 سیاسات ضبط النمو السكانى فى محافظة اإلسكندریة: الفصل السادس 
 ٢١٢ ...... ٢٠٠٦- ١٩٩٦ وحدات تنظیم األسرة التابعة لمدیریة الشؤن الصحیة بمحافظة اإلسكندریة لعامى  ١- ٦
 ٢١٣ .............................٢٠٠٦ و ١٩٩٦ء لعامى ً توزیع إجمالى وحدات تنظیم األسرة تبعا لألحیا ٢- ٦
 ٢١٦  ..................عدد المنصرف من وسائل منع الحمل وعدد المستخدمات ونسبة التغیر للمستخدمات ٣- ٦
 ٢١٧  ................%التوزیع العددى لعدد مستخدمات وسائل منع الحمل بأحیاء اإلسكندریة ونسبة التغیر  ٤- ٦

٥- ٦ 
 التوزیع العددى وونسبة التغیر لعدد المستخدمات لوسائل منع الحمل لعدد وحدات تنظیم االسرة  بأحیاء 

 ٢١٩  .................................................................٢٠٠٦و ١٩٩٦االسكندریة لعامى 
 ٢٢١ .................................. والعطارین  عالقة استخدام وسائل منع الحمل بعدد األبناء بالدخیلة ٦- ٦
 ٢٢٣ ....) ٢٠١٢دراسة میدانیة ( عالقة اسباب استخدام وسائل منع الحمل بعدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ٧- ٦

 تقدیر حجم السكان فى المستقبل: الفصل السابع
 ٢٢٩  ....................................٢٠٣٦تقدیر عدد السكان المتوقع بمحافظة اإلسكندریة حتى عام  ١- ٧
 ٢٣١  ........)٢٠٣٦-  ٢٠١٦(التوزیع العددي والنسبي المتوقع لجملة السكان في أقسام المحافظة في الفترة  ٢- ٧

٣- ٧ 
 و ٢٠١٦(  ألف نسمة لعامى ١٠٠أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن تزید عن 

٢٣٥ ............................................................................. ..............)٢٠٢٦ 

٤- ٧ 
 ألف ١٠٠اآلف و ١٠أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن یترواح عدد سكانها ما بین 

 ٢٣٧ ...................................................................)٢٠٢٦ و ٢٠١٦( نسمة  لعامى 

٥- ٧ 
     اآلف نسمة  لعامى ١٠أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن یقل عدد سكانهاعن 

 ٢٣٨  ...............................................................................)٢٠٢٦ و ٢٠١٦( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ح  

   فهرس األشكال– ًاثالث
رقم 
رقم  عنوان الشكل الشكل

 الصحفة
 المقدمة

 ٥  ............................. ٢٠٠٦التقسیم اإلدارى ألحیاء و أقسام محافظة اإلسكندریة عام  ١

 ٧ .................................... ٢٠٠٦التقسیم اإلدارى لشیاخات محافظة اإلسكندریة عام  ٢

 ثافتھم باإلسكندریةتوزیع السكان و كحجم و : الفصل األول 
 ٢٠ .........)..........٢٠٠٦- ١٩٧٦( التطور العددى لتوزیع السكان فى أقسام اإلسكندریة للفترة  ١- ١

 ٢١ .......)..........٢٠٠٦و١٩٧٦ ( عامىالتطور النسبى لتوزیع السكان فى أقسام اإلسكندریة ل ٢- ١

 ٢٥ .........).......٢٠٠٦- ١٩٧٦( ریة للفترة التطور العددى لتوزیع السكان فى شیاخات اإلسكند ٣- ١

٤- ١ 
-١٩٧٦( التباین المكانى للكثافة السكانیة على مستوى أحیاء محافظة اإلسكندریه خالل الفترة

٢٩  ...................................................................................)٢٠٠٦ 

 ٣٠ .......) ...........٢٠٠٦- ١٩٧٦( یاء محافظة اإلسكندریة للفترة معدالت التغیر الكثافى بأح ٥- ١

٦- ١ 
-١٩٧٦( التبــاین المكــانى للكثافــة الــسكانیة علــى مــستوى أقــسام محافظــة اإلســكندریه خــالل الفتــرة 

٣٣ .................)...................................................................٢٠٠٦  

 ٣٤ ........) ...........٢٠٠٦- ١٩٧٦( الت التغیر الكثافى بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة معد ٧- ١

٨- ١ 
           التباین المكانى للكثافة السكانیة على مستوى شیاخات محافظة اإلسكندریه خالل الفترة

 )٣٩ ............ .............................................................)٢٠٠٦- ١٩٧٦ 

 ٤٠ ..........) .....٢٠٠٦- ١٩٧٦( معدالت التغیر الكثافى بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة  ٩- ١

 ٤٤ ........)................٢٠٠٦-١٩٧٦( نسبة تركز السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة  ١٠- ١

 ٤٦ .........)...............٢٠٠٦-١٩٩٦( ةدلیل إعادة توزیع السكان بأقسام محافظة اإلسكندری ١١- ١
 ٤٧ ........)...............٢٠٠٦- ١٩٩٦( دلیل إعادة توزیع السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة  ١٢- ١

 ٤٩ ...........................٢٠٠٦درجة التزاحم مقارنة بالكثافة السكانیة بأقسام اإلسكندریة عام  ١٣- ١

 ٥١ .......................................٢٠٠٦شیاخات محافظة اإلسكندریة عام درجة التزاحم ب ١٤- ١

 الخصوبة بمحافظة اإلسكندریة: الفصل  الثانى 

١- ٢ 
 ًةمقارن) ٢٠٠٦-١٩١٧(تطور معدالت الموالید الخام بمحافظة اإلسكندریة فى الفترة من 

 ٥٧ .......................................).............................فى األلف ( بالجمهوریة 

 ٦٢ ..............).....٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل الموالید الخام بمحافظة اإلسكندریة فى الفترة  ٢- ٢

 ٦٤ .........)...............٢٠٠٦-١٩٧٦( متوسط معدل الموالید الخام بأقسام اإلسكندریة للفترة  ٣- ٢
 ٦٥ ..........) .........٢٠٠٦- ١٩٧٦(والید الخام بأقسام اإلسكندریة للفترة متوسطات معدالت الم ٤- ٢

 ٧٠ ....................)...٢٠٠٦- ١٩٧٦(  ألقسام اإلسكندریة للفترة معدالت الخصوبةتطور  ٥- ٢

 ٧٣ .............................  النوعیة لإلناث فى قسمى الدخیلة والعطارین–الخصوبة العمریة  ٦- ٢

 ٧٥ ....).........٢٠٠٦- ١٩٧٦( بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة معدالت الخصوبةتطور  ٧- ٢

 ٨١ .ًعدد الموالید أحیاء تبعا لمدة الحیاة الزواجیة والحالة التعلیمیة لألم بقسمى الدخیلة والعطارین ٨- ٢



ط  

٩- ٢ 
ًتى الدراسة تبعا للعینة العشوائیة العالقة النسبیة بین الحالة التعلیمیة لألم وعدد الموالید بمنطق

 ٨٤ ..............................................................................٢٠١٢لعام 

 ٨٦ ....................................العالقة بین مهنة الزوج و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ١٠- ٢

 ٨٨ ..............٢٠١٢ و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین عینة عشوائیة العالقة بین مستوى الدخل ١١- ٢

 ٩٠ .................٢٠١٢العالقة بین عمل األم و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین عینة عشوائیة  ١٢- ٢

 ٩٣ ....................العالقة بین مكان النشأة السابق للزوجین و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ١٣- ٢

  الوفیات بمحافظة اإلسكندریة- الفصل الثالث 
 ٩٩ )....٢٠٠٦-  ١٩١٧( ًتطور متوسط معدالت الوفیات باإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة للفترة  ١- ٣

 ١٠١ ..............).................٢٠٠٦-١٩٧٦( معدل الوفیات باإلسكندریة فى الفترة  تطور ٢- ٣

 ١٠٤ ..........)................٢٠٠٦- ١٩٧٦(  الوفیات بأقسام اإلسكندریة للفترة متوسطات معدل ٣- ٣

 ١٠٨ ........................................معدل الوفیات العمرى فى األلف بمحافظة اإلسكندریة   ٤ -٣

 ١٠٩ ............................النسبة المئویة للوفیات حسب المراحل العمریة الرئیسیة باإلسكندریة ٥- ٣
 ١١٣ ........ ......................٢٠٠٦,١٩٩٦,١٩٨٦معدل الوفیات النوعي فى األلف  لألعوام ٦- ٣

 ١١٥ ..................................................شكل توضیحى یبین األسباب الرئیسیة للوفاة ٧- ٣

 ١١٦ ..........................................٢٠٠٦ لعام األهمیة النسبیة لألسباب الرئیسیة للوفاة ٨- ٣

٩- ٣   
) ٢٠٠٦-١٩٧٦( اتجاه معدل الوفیات حسب األسباب الرئیسیة بمحافظة اإلسكندریة فى الفترة 

 ١١٨ ..................).................................................... نسمة ١٠٠٠٠٠لكل 

 ١٢٤ ........) دراسة تطبیقیة( ً الوفاة تبعا للحالة التعلیمیة بقسمى الدخیلة والعطارین اختالف أسباب ١٠- ٣

 ١٢٥ )دراسة تطبیقیة( اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والحالة التعلیمیة بقسمى العطارین والدخیلة  ١١- ٣

 ١٣١ ).دراسة تطبیقیة( طارین  ًنسبة اختالف أسباب الوفاة تبعا للحالة المهنیة  بقسمى الدخیلة والع ١٢- ٣

 ١٣٢ )دراسة تطبیقیة( اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والحالة التعلیمیة بقسمى الدخیلة والعطارین  ١٣- ٣

 ١٣٤ ........)...........................٢٠٠٦- ١٩٧٦( اتجاه الوفیات بمحافظة اإلسكندریة للفترة  ١٤- ٣

 ١٣٧ ........) .............٢٠٠٦- ١٩٧٦(سام محافظة اإلسكندریة للفترة اتجاه الوفیات الرضع بأق ١٥- ٣

١٧- ٣ 
التوزیع النسبى للوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع باإلسكندریة عام 

١٤١ .....................................................................................٢٠٠٦ 

   الھجرة  وتوزیعھا الجغرافى باإلسكندریة-الرابعالفصل 

١- ٤ 
فى محافظة اإلسكندریة من الفترة ) الكلیة والوافدة والمغادرة و الصافیة ( حجم الهجرة ومعدالتها 

 ١٤٧ ...............................................................فى األلف ) ٢٠٠٦- ١٩١٧( 

٢- ٤ 
دین والمغادرین من و إلى محافظة اإلسكندریة حسب محل االقامة السابق عام نسبة السكان الواف

١٥٠ ......................................................................................٢٠٠٦ 

 ١٥٦ ............٢٠٠٦ًالتوزیع النسبى لألجانب الوافدین إلى محافظة اإلسكندریة تبعا للجنسیة لتعداد ٣- ٤

 ١٥٧ .........................٢٠٠٦ًالتوزیع النسبى لعدد الوافدین العرب إلى اإلسكندریة تبعا لتعداد  ٤- ٤



ي  

٥- ٤ 
حسب معادلة  ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦(المعدالت السنویة للهجرة الصافیة بأقسام اإلسكندریة فى الفترة 

 ١٦٢ ....................................................................................الموازنة 

 ١٦٧ .......... .................٢٠٠٦ لتعداد ًاالوافدین بأقسام اإلسكندریة تبعإجمالى مناطق تركز  ٦- ٤

 ١٧٠ ...........................٢٠٠٦مناطق تركز الوافدین من أقالیم الجمهوریة بأقسام اإلسكندریة  ٧- ٤

 ١٧٤ .........).......٢٠٠٦- ١٩٩٦( سبى ألسباب الهجرة الوافدة إلى اإلسكندریة لعامى التوزیع الن ٨- ٤

 ١٧٥ .............................١٩٩٦التوزیع النوعى ألسباب الهجرة الوافدة لمحافظة اإلسكندریة  ٩- ٤

 ١٧٥ .............................٢٠٠٦التوزیع النوعى ألسباب الهجرة الوافدة لمحافظة اإلسكندریة  ١٠- ٤

  ١٧٨  ........ ٢٠٠٦ لسبب الهجرة بأقسام اإلسكندریة ًامناطق تركز الوافدین من أقالیم الجمهوریة تبع  ١١- ٤

١٢ - ٤ 
ًمناطق تركز الوافدین من إقالیم الجمهوریة تبعا لسبب الهجرة والنوع بأقسام اإلسكندریة 

٢٠٠٦..................................... ....................................... 
١٧٩ 

 التباین المكانى للنمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة: الباب الثانى 
 النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة -الفصل الخامس 

 ١٨٩ ..........).....................٢٠٠٦- ١٩٧٦(تطورعناصر النمو السكانى باإلسكندریة للفترة  ١- ٥

 ١٩١ ).٢٠٠٦ -١٩٧٦(تطور معدالت الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة باإلسكندریة فى الفترة من  ٢- ٥

 ١٩٣ ...)٢٠٠٦-  ١٩١٧( تطور معدل النمو السكانى یفى محافظة اإلسكندریة مقارنةً  بالجمهوریة  ٣- ٥

 ١٩٦ ...............)٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظات إقلیم اإلسكندریة للفترة  ٤- ٥
 ١٩٩ ........)..............٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة للفترة  ٥- ٥

 ٢٠٤ ................).....٢٠٠٦-١٩٧٦(معدل النمو السكانى لشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة  ٦- ٥

 حافظة اإلسكندریةسیاسات ضبط النمو السكانى فى م: الفصل السادس 
 ٢١٣  ٢٠٠٦-١٩٩٦وحدات تنظیم األسرة التابعة لمدیریة الشؤن الصحیة بمحافظة اإلسكندریة لعامى  ١- ٦

 ٢١٤  ...٢٠٠٦ و ١٩٩٦ًمعدل التغیر لتوزیع اجمالى عدد وحدات تنظیم األسرة تبعا لألحیاء لعامى  ٢- ٦

 ٢١٥ ......................٢٠٠٦ و ١٩٩٦امى ًتوزیع اجمالى وحدات تنظیم األسرة تبعا لألحیاء لع ٣- ٦

 ٢١٨ ٢٠٠٦ -١٩٩٦توزیع عدد مستخدمات وسائل منع الحمل بأحیاء محافظة اإلسكندریة لعامى  ٤- ٦

 ٢١٨ .٢٠٠٦-١٩٩٦معدل التغیر لعدد مستخدمات وسائل منع الحمل  بأحیاء محافظة ما بین عامى  ٥- ٦

٦- ٦ 
 لعـدد وحـدات تنظـیم األسـرة بأحیـاء محافظـة اإلسـكندریة توزیع عدد مستخدمات وسـائل منـع الحمـل

 ٢٢٠ ...................................................٢٠٠٦ -١٩٩٦لعامى 

 ٢٢٢ ...........................عالقة  استخدام وسائل منع الحمل بعدد األبناء بالدخیلة والعطارین  ٧- ٦

٨- ٦ 
  

  )دراسة میدانیة( ل منع الحمل وعدد األبناء بالعطارین والدخیلة عالقة اسباب عدم استخدام وسائ
 

٢٢٤ 



ك  

 تقدیر حجم السكان فى المستقبل: الفصل السابع
 ٢٣٠ ......................٢٠٣٦تقدیر عدد السكان المتوقع بمحافظة اإلسكندریة حتى عام  ١- ٧

 ٢٣٢ )٢٠٣٦ -٢٠١٦(  فى الفترة التوزیع النسبى المتوقع لجملة السكان فى أقسام المحافظة ٢- ٧

 ٢٣٤ )٢٠٣٦-٢٠١٦(التوزیع العددي والنسبي  المتوقع لجملة السكان في أقسام المحافظة في الفترة  ٣- ٧

 ٢٣٦ ٢٠٢٦أعداد السكان المتوقعة بشیاخات محافظة اإلسكندریة لعام  ٤- ٧

  
  
  

   فهرس المالحق– ًارابع
رقم 

 رقم الصفحة  عنوان الملحق الملحق 

 ٢٥٠ ٢كم/ نسمة ) ٢٠٠٦-١٩٧٦آ( تطور الكثافة السكانیة بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة  ١

 ٢٥٢ ..).......٢٠٠٦ - ١٩٩٦( دلیل اعادة توزیع السكان بشیاخات محافظة اإلسكندریة خالل الفترة  ٢

 ٢٥٤ ................. ....................٢٠٠٦ درجة التزاحم بشیاخات محافظة اإلسكندریة عام  ٣

 ٢٥٦ .......................................استئمارة استبیان خاصة بخصائص السكان باإلسكندریة ٤

 ٢٥٧ ....تطور نسبة األطفال إلى النساء فى سن الحمل بشیاخات محافظة اإلسكندریة لكل ألف أمرأة  ٥

 ٢٥٩ .......................................ات الجمهوریة توقع تقریر التنمیة البشریة للحیاة بمحافظ ٦

 ٢٦٠ .......).٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة مابین  ٧
  



 ١

  
  

  المقدمة
  .تمهید 

 .سباب اختیار الموضوع  أ-ًأوال 

 . الهدف من البحث - ًاثانی

 . الدراسات السابقة - ًاثالث

  . الدراسة أسالیب  - ًارابع

 . مصادر الدراسة –ً اخامس

 . مراحل إعداد الدراسة - ًاسادس

 . الصعوبات التى واجهت الطالبة  - ًاسابع

  . محتویات الدراسة -ًاثامن

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٢

  ةــقدمـم
 باعتـدادهأحـد اهتمامـات علـم الجغرافیـا و اختالفهـا كمـا أنهـا تعد دراسة السكان أحد أهم عناصر تمایز األماكن 

 عــن ًاإذا ســألت جغرافیــ حتــى،   فــى الجغرافیــاًا شــائعًایعــد تحلیــل التبــاین أســلوب و،علــم دراســة االختالفــات المكانیــة 
ًوانمـــا اســـتخدمت تحلـــیال ًا محـــددًاأننـــى لـــم أختـــر نموذجـــ اجابتـــه  ســـتكون; النمـــوذج الـــذى یرمـــى الســـتخدامه       للتبـــاین ٕ

وعلـــى ذلـــك تكـــون دراســـة الـــسكان هـــى نقطـــة البـــدء فـــى دراســـة بقیـــة ، ) ١٩ص ، ٢٠٠٥،بـــراهیم إعیـــسى علـــى ( 
ــــى مــــن قیمتهــــ، عناصــــر المكــــان الجغرافیــــة  ــــة فاإلنــــسان یعمــــر األرض ویعل ــــدأ، ا باســــتغالله لمواردهــــا الطبیعی  وتب

  أین ؟ ولماذا ؟: هما ،  سؤالینعنالدراسات الجغرافیة عملها باإلجابة 
فالمكان هو محافظة اإلسكندریة الواقعة على الساحل الشمالى لجمهوریـة مـصر العربیـة غربـى ) أین ( أما عن 

تـــى ًْ  شــماال وح٣٠ٕوالــى الــشمال مـــن دائــرة عــرض ، ًْ  شــرقا ٣٠َ  ١٥ْ  و ٢٩َ  ٣٠فــرع رشــید ؛ بــین خطــى طـــول 
 مـن الیـابس ینحـصر مـا بـین بحیـرة ًا ضـیقًا سـاحلیًا النطـاق العمرانـى للمحافظـة شـریطساحل البحـر المتوسـط ویـشغل

و محافظــة ،  وتجاورهــا محافظــة مطــروح فــى الغــرب ، وســاحل البحــر المتوســط فــى الــشمال ،مریــوط فــى الجنــوب 
 و ن شــاطئ البحــر بــییــضیق حــسب موقعــها الــشریط الــساحلى و ویتــسع هــذ،البحیــرة فــى الــشرق والجنــوب الــشرقى  

 ، ومنطقـة أبـیس فـى الجنـوب، بحیرة مریوط ویبلغ أقصى اتساع لـه فـى جزئـه الـشرقى بـین رأس المنتـزة فـى الـشمال 
س و الدخیلـة ؛ منتـصف المـسافة بـین المكـقرابة  ًا حتى یصل إلى أكثر أجزائة ضیقًاویأخذ فى الضیق باألتجاه غرب

  .ثم یتسع فى األمتداد الصحراوى للمحافظة فى الجنوب الغربى  ، ًا تقریبًاواحدحیث یبلغ كیلو متر 
محـاور كانـت  ؛ ًاإلـى حـد مـا التوسـع جنوبـ، كما تعرقـل  البحیـرة ، ً البحر یحول دون امتداد العمران شماال وألن

 فـى ًاسـكندریة غربـأدى توسـع محافظـة اإل وقد ،ونحو الغرب، التوسع العمرانى قد اتخذت لها امتدادات نحو الشرق 
 فـى األراضـى الزراعیـة علـى حـساب محافظـة البحیـرة ؛ ًاوشـرق، محافظة مطروح حساب  علىاألراضى الصحراویة 

،  یجمـع مالمـح المراكـز الحـضریة   نطاق انتقالى واضـح المالمـح– فى أطرافها –وظهر ، أن تباینت فیها البیئات 
    .لبداوة فى الغربوالریفیة فى الشرق وسمات المراكز الحضریة  وا
 ٢ كــم١٠٥٤,٣وتقــدر المـساحة المأهولــة بنحـو  ، ٢ كـم٢٨٨١,٤٩وتبلـغ المـساحة الكلیــة لمحافظـة اإلســكندریة 

 بنــسبة ٢كــم٩,١٤تــشغل المنــافع العامــة والجبانــات مــساحة قــدرها ف، مــن مــساحة المحافظــة % ٣٦,٦بنــسبة قــدرها 
 % ٠,٢٥ بنـسبة قـدرها ٢ كـم٦,٩٦تـشغل مـساحة قـدرها أما البرك والمـستنقعات ، من مساحة المحافظة  % ٠,٣٢

،  ٢كــم/ نــسمة ١٤٣١ومــن ثــم تبلــغ الكثافــة العامــة لــسكان المحافظــة ، مــن المــساحة الكلیــة لمحافظــة اإلســكندریة 
  .  فى الكیلومتر المربع نسمة٣٩١١على حین تبلغ الكثافة السكانیة المأهولة 

  لمحافظة اإلسكندریة التقسیم اإلدارى 
:  بــرج العــرب وأحیــاء اإلســكندریة هــىمحافظــة اإلســكندریة إلــى ســتة أحیــاء باإلضــافة إلــى مركــز ومدینــةتنقــسم 
وتـضم تلـك األحیـاء الـستة ، وحـى العامریـة ، وحـى غـرب ، وحـى الجمـرك ، وحى وسـط ، حى شرق و، حى المنتزة 

مدینة بـرج العـرب وهـى أبـو صـیر  ثالث قرى رئیسیة بمركز و شیاخة منها١٣٥ وتنقسم إلى ًای إدارًاأربعة عشر قسم
    .وبهیج و الغربانیات



 ٣

 ؛ ٢٠٠٦تغیـرات كثیـرة فـى حـدودها اإلداریـة منـذ عـام طرأ علیهـا قد من الجدیر بالذكر أن محافظة اإلسكندریة 
 تقــسیم قــسم ومثلــت ٢٠٠٦ والتــى وردت فــى تعــداد عــام ،كــان أولهــا التعــدیالت التــى طــرأت علــى تقــسیمها اإلدارى 

ودنــا الجدیــدة ، و القــصعى قبلــى  ،القــصعى بحــرى ( ویــضم شــیاخات " قــسم أول الرمــل" سمین ؛ وهمــا الرمــل إلــى قــ
، أبـــــیس وخورشـــــید ( ویـــــضم شـــــیاخات " قـــــسم ثـــــانى الرمـــــل "  و،)وفلمـــــنج ، وســـــان ســـــتیفانو ، وعزبـــــة الوســـــطانیة 
كمـا اقتطـع الجـزء  ،) حمـام وزعربانـة وال، وحجـر النواتیـة ، والمحروسـة ، و العاقصة بـاكوس ، والظاهریة والصفیح 

 امتــداد فــى ولــه) جــزء ( الـساحلى مــن قــسم بــرج العــرب فـي شــمال غــرب المحافظــة ؛ لیــشكل قــسم الـساحل الــشمالى 
  .١٩٩٦ ذ أقسام المحافظة  فظلت حدودها اإلداریة كما كانت علیه منمحافظة مطروح أما باقیة

 ؛ الــذى لــم ٢٠٠٦مــرة أخــرى بعــد ظهــور تعــداد  حــدودها اإلداریــة ٢٠٠٨وقــد عــدلت محافظــة اإلســكندریة عــام 
  : هذه التعدیالت ؛ فیما یلى كانت، یشمل هذه التعدیالت بطبیعة الحال 

  أول المنتزة و ثانى المنتزة "  هما ،تقسیم قسم المنتزة قسمین ".  
  أول العامریة وثانى العامریة "  هما ،تقسیم قسم العامریة قسمین".  

  قسم الدخیلة بعد فصله عن حى العامریة  لیضم، إنشاء حى العجمى . 

 ، ٢٠٠٦ علـــى التقــسیم اإلدارى للمحافظـــة الـــوارد فــى تعـــداد عـــام – فـــى هـــذه الدراســة –وقــد اعتمـــدت الطالبــة 
والتـى حـصلت علیهـا الطالبـة مـن الجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة واإلحـصاء ، وخریطة  األقسام اإلداریة للمحافظة 

و ، فـى قـسم واحـد " أول الرمـل و ثـانى الرمـل " مع ضرورة اإلشارة إلـى أنـه قـد ضـم قـسما ، ) ٢و ١م ارقأ ینشكل( 
 لـضمان صـحة المقارنـة أو فـى حالـة عـدم تـوافر بیانـات ٢٠٠٦-١٩٧٦ذلك فى حـال المقارنـة بـین بیانـات تعـدادى 

 لــى ضــآلة حجمــه ویرجــع ذلــك إ،إلــى قــسم بــرج العــرب ) جــزء (كمــا تــم ضــم قــسم الــساحل الــشمالى ، عــن القــسمین 
  . فى محافظة مطروح ًا ألن له امتدادً مستقالًا إداریًاكما أنه الیمثل قسم، السكانى 

 ًا ونمـــوًا؛ تغیـــربعض خصائـــصهم بـــ التوجـــه لدراســـة ســـكان محافظـــة متفـــردین  فاإلجابـــة هـــى )لمـــاذا (  وعـــن 
 و ًا و تاریخیـــًاظـــة تتمیـــز جغرافیـــة إلـــى أنهـــا محافباإلضـــاف،  مقارنـــة بـــسكان محافظـــات الجمهوریـــة األخـــرى ًاتوزیعـــو

، بحریـة الموقـع علـى أطـراف الـصحراء ، وعربیـة اللـسان ، فهـى أوربیـة النـشأة ،  عـن بقیـة المـدن المـصریة ًاحـضاری
  ، ًاعمرها أكثر من ثالثة وعشرین قرنوبلغ ، ومدخل للعالم اإلفریقى ، وهى قلب العالم العربى والعالم اإلسالمى 

ة وأصـــبحت مدینـــة ملیونیـــة متعـــدد، ندریة االقتـــصادى والحـــضارى فـــى العـــصر الحـــدیث وقــد تعـــاظم دور اإلســـك
كمــا ، مــن حجــم تجــارة مــصر الخارجیــة % ٥٦وبلــغ حجــم تجارتهــا مایعــادل  ، فهــى مینــاء مــصر األول، الوظــائف 

حیـــــث یتركـــــز بهـــــا ثلـــــث هـــــذه الـــــصناعة خاصـــــة الغـــــزل والنـــــسیج  ، أصـــــبحت قاعـــــدة رئیـــــسیة للـــــصناعة المـــــصریة 
، اعات الكیماویة والصناعات الغذائیة كما تستوعب صناعات المدینة نحـو ربـع العمالـة الـصناعیة فـى الـبالد والصن

. ) ١٠٥ ص،  ٢٠٠٥، فتحـــى محمـــد أبـــو عیانـــة  ( . للـــسكان ًامـــن ثـــم صـــارت مـــن أشـــد منـــاطق مـــصر جـــذبو



 ٤

   ٢٠٠٦محافظة اإلسكندریة عام حیاء و أقسام م اإلدارى ألیالتقس) ١( شكل رقم 

  
   ، ٢٠٠٦ ً التقسیم اإلدارى لمحافظة اإلسكندریة تبعا لتعدادالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر 

 لوحـة ٥٠٠٠٠: ١خریطة الطبوغرافیة للقطر المصرى مقیـاس ) : ١٩٩٦(، الهیئة المصریة العامة للمساحة مصدرها : بحیرة مریوط 
   .اإلسكندریة ، اإلسكندریة  



 ٥

  
  

  ٢٠٠٦توزیع الشیاخات بأقسام محافظة اإلسكندریة عام 

  
  
  

 

 قسم مینا البصل قسم اللبان م باب شرقىقس المنتزة
 البورصة وكفر عشري ١٠١ الجدد واللبان ٦٦ االبراھیمیة بحرى ٣٥ أبوقیر الشرقیة ١
 العامود السوارى ١٠٢ الجنینة الواسعة وكوم بكیر ٦٧ االبراھیمیة قبلى والحضره ٣٦ أبو قیر الغربیة ٢
 )ُأم كبیبة سابقا ( المتراس  ١٠٣ الكبیرة وسوق المعیزالجنینة  ٦٨ االزاریتو والشاطبى ٣٧ التوفیقیة ٣
 القبارى ١٠٤ الحارة الواسعة ٦٩ الحضرة قبلى ٣٨ السیوف بحرى ٤
 الوردیان شرق ١٠٥ السكة الجدیدة ٧٠ باب شرقى ووابور المیاه ٣٩ السیوف قبلى ٥
 الوردیان غرب ١٠٦ الصابورة ٧١ عزبة الجامع ٤٠ العمراوى ٦
 الوردیان قبلى ١٠٧ النجع الجدید ٧٢ سم محرم بكق القرداحى ٧
 المفروزة شرق ١٠٨ النجع القدیم ٧٣ الباب الجدید الشرقى ٤١ المعمورة ٨
 المفروزة غرب ١٠٩ باب سدرة الجوانى ٧٤ الباب الجدید غرب ومنشأه ٤٢ المندرة بحرى ٩
 یة صالحطاب ١١٠ حارة الفراھدة ٧٥ الصبحیة وعزبة شركس ٤٣ المندرة قبلى ١٠
 كوم الشقافة ١١١ سوق الجمعة والمنیر ٧٦ أمبروزز ومحرم بك ٤٤ المنشیة البحریة ١١
 قسم الدخیلة مشمس البصل ٧٧ بوالینو االسكندرانى ٤٥ المھاجرین ١٢
 البیطاش شرق ١١٢ قسم المنشیة راغب باشا ٤٦ الناصریة ١٣
 طاش غربالبی ١١٣ المنشیة الكبرى ٧٨ أبیس ٤٧ خورشید البحریة ١٤
 الدخیلة ١١٤ الھامیل ٧٩ قسم العطارین سیدي بشر بحرى ١٥
 العجمى البحریة ١١٥ سوق البرسیم ٨٠ السورى ٤٨ سیدي بشر قبلى ١٦
 المكس ١١٦ سوق الترك ٨١ العطارین شرق ٤٩ طلمبات الطابیة ١٧

 قسم العامریة قسم الجمرك العطارین غرب ٥٠ قسم الرمل
 العامریة شرق ١١٧ أبو شوشة ٨٢ غنىالمر ٥١ القصعى بحرى ١٨
 العامریة غرب ١١٨ البركة ٨٣ المسلة شرق ٥٢ القصعى قبلى ١٩
 الذراع البحرى ١١٩ البلفطریة ٨٤ المسلة غرب ٥٣ دنا الجدیدة ٢٠
 العجمى القبلیى وام زغیو ١٢٠ التمرازیة ٨٥ كوم الدكة شرق ٥٤ سان استیفانو ٢١
 الھواریة ١٢١ الحجازى ٨٦ كوم الدكة غرب ٥٥ فلمنج ٢٢
 ایكنجى مریوط ١٢٢ الحلوجى ٨٧ قسم كرموز ابیس وخورشید ٢٣
 زاویة عبد القادر ١٢٣ السیالة شرق ٨٨ الظاھریة ٢٤
 العاقسة وباكوس ٢٥

 الكارة والطوبجیة ٥٦
 قطاع النھضة ١٢٤ السیالة غرب ٨٩

 قطاع مریوط ١٢٥ رجالشمرلى وزاویة االع ٩٠ باب سدرة البرانى شرق ٥٧ المحروسة ٢٦
 مرغم ١٢٦ الصیادین ٩١ حجر النواتیة ٢٧
 زعربانة والحمام ٢٨

 باب سدرة البرانى غرب ٥٨
 قسم برج العرب المزار ٩٢

 مدینة برج العرب ١٢٧ المغاورى ٩٣ باب سدرة بحرى ٥٩ قسم سیدى جابر
 أبو صیر ١٢٨ حارة مدورة ٩٤ جامع سلطان ٦٠ أبو النواتیر ٢٩
 الجویري ١٢٩ رأس التین ٩٥ ضةالریا ٣٠
 سیدي جابر ٣١

 غیط العنب شرقى ٦١
 الذراع البحرى ١٣٠ زاویة القبانیة ٩٦

 السنافرة ١٣١ زاویة خطاب ٩٧ غیط العنب غربى ٦٢ عزبة النزھة ٣٢
 العربانیات ١٣٢ سوق السمك القدیم ٩٨ كرموز غرب ٦٣

 عزبة سعد ٣٣
 بھیج ١٣٣ صفر باشا ٩٩ نوبار ٦٤

 حوض سكرة ١٣٤
 فبو المالح ١٠٠ كرموز شرق ٦٥ مصطفى كامل وبولكى ٣٤

 حملیص ١٣٥



 ٦

 
   ٢٠٠٦التقسیم اإلدارى ألحیاء و أقسام وشیاخات محافظة اإلسكندریة عام ) ٢( شكل رقم 

 

  
  



 ٧

 إلى أن عدد سـكان محافظـة اإلسـكندریة قـد بلـغ ٢٠٠٦سكندریة لعام وتشیر نتائج التعداد السكانى لمحافظة اإل
ــــغ عــــددهم فــــى هــــذا العــــام  % ٥,٧یــــشكلون نــــسبة قــــدرها ،  نــــسمة ٤١٢٣٨٦٩ ــــذین بل مــــن ســــكان الجمهوریــــة وال

 وتوضــــــح بیانــــــات التعــــــداد التركیــــــب العمــــــرى لــــــسكان المحافظــــــة أن أعــــــداد الــــــذكور قــــــد  ، نــــــسمة٧٢٥٨٠٦٥٣
 ٢٠١٧٥١٩علـى حـین بلغـت أعـداد اإلنـاث ، من جملة سكان المحافظة  % ٥١,١  بنسبة قدرها٢١٠٦٣٥٠بلغت

  . %  ٤٩بنسبة قدرها 
وجغرافیـى الـسكان خاصــة ، توجیـه وتبــصیر مـن الجغـرافیین عامــة  ب– النمــو الموجـه –تتحقـق عملیـات التنمیـة    و

، ة ثنائیـــة االتجـــاه بهـــا فـــى عالقـــبـــالتوزاى مـــع كـــونهم القـــائمین ، أن التنمیـــة ألجـــل الـــسكان ورفـــاهیتهم علـــى اعتبـــار
والیمكـــن القیــــام بعملیــــات التنمیـــة بمحافظــــة اإلســــكندریة أو غیرهـــا إال بعــــد تحقیــــق ، ن فالـــسكان مــــؤثرون ومتــــأثرو

، یجــب أن تــتم دراســتهم فــى الماضــى والحاضــر ولكــى تنمــى قــدرات الــسكان ، بــشریة معــدالت عالیــة مــن التنمیــة ال
والیــتم ذلــك إال فــى إطــار الدراســات الخاصــة بجغرافیــة الــسكان التــى تهــتم ، ل وتوقــع ماســیكونون علیــه فــى المــستقب

 تــم دراســة ســكان المحافظــة لــذا فقــد، بدراســة الــسكان فــى المكــان فــى إطــار متكامــل دون تجزئــة أو فــصل بینهمــا 
یــــة جغراف وألن ، ٢٠٣٦ٕواجـــراء االســــقاطات المـــستقبلیة لهـــم حتــــى عـــام ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  خـــالل الفتــــرة ًجغرافیـــا

والعوامــل التــى ، ومكوناتــه ،  مــن الــضرورى دراســة النمــو الــسكانى كــانختالفــات المكانیــة الــسكان تهــتم بدراســة اال
وتـشیر الدراسـات الـسكانیة إلـى أن ، ) الطبیعیـة والبـشریة (وعالقة ذلك بتبـاین خـصائص البیئـة الجغرافیـة  فیهتؤثر 

، مــن ناحیــة ) الزیــادة الطبیعیــة ( والیــد وأعــداد الوفیــات  فــى أى مجتمــع ینــتج عــن الفــرق بــین أعــداد المنمــو ســكان
ویــسهم هــذا المعــدل فــى تحدیــد المــدة الزمنیــة التــى یــستغرقها القطــر فــى الوصــول إلــى ، والهجــرة مــن ناحیــة أخــرى 

، فتحـــى محمـــد أبـــو عیانـــة ( حجـــم ســـكانى معلـــوم فـــى المـــستقبل وكـــذلك الفتـــرة الالزمـــة لتـــضاعف أعـــداد الـــسكان 
  ) . ٤٥ص  ، ٢٠٠٥
 عــن ً مــستقالًایموغرافیــة التــي تتنــاول الــسكان رقمیــا بوصــفه موضــوعدف جغرافیــة الــسكان عــن ال اخــتال یظهــر ولــذا
   .البیئة

  ترجع أهمیة دراسة سكان محافظة اإلسكندریة ألمرین مهمین 
         كالخــــصوبة المرتفعــــة أو الوفیــــات المرتفعــــة؛ تقــــویم مــــا تكــــشف عنــــه دراســــة الــــسكان مــــن ســــلبیات  :  أولهمــــا

أو ماتكـشف عنـه مـن ،  واالثار السلبیة التـى تـنجم عـن ارتفـاع عـدد المهـاجرین إلـى المحافظـة ،) للرضع والكبار ( 
      أو انخفـــاض معـــدالت الوفیـــات، االنخفـــاض التـــدریجى بمعـــدالت النمـــو الـــسكانى باإلســـكندریة :  مثـــل  ،إیجابیـــات

   . انخفاض معدالت الخصوبة فىابیة التى تسهم إضافة إلى العوامل االیج، )  الكبار –الرضع ( 
ً للــسكان مــن الخــدمات الحیاتیــة كمــا وكیفــا مــة المتــاحه الدراســة تمكــن مــن معرفــة مــدى مالءأن هــذ:  وثانیهمــا ً

ُوماســـیتطلبه النمـــو الـــسكانى فـــى المـــستقبل مـــن خـــدمات بمـــا یمكـــن واضـــع الـــسیاسة وصـــانع القـــرار مـــن ، ًوتوزیعـــا
  .ل أفضل التخطیط السلیم لمستقب

  
                                                

  ٤ص ) ١(ول رقم  النتائج النهائیة جد– ٢٠٠٦ – اإلسكندریة –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 
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  أسباب اختیار الموضوع : ًأوال 
  :  هى كاآلتىاعتبارات من عدة ًاالسكانى بمحافظة اإلسكندریة نابعجاء اختیار موضوع التباین المكانى للنمو 

 الـسكانیة باعتـداده مـن الظـواهرالرغبة فى إجراء دراسة منهجیة ذات نظـرة شـمولیه راصـدة للنمـو الـسكانى  -١
   وتطورهـا علـى مـستوى محافظـة اإلسـكندریة و أقـسامها و شــیاخاتها  ،ف جوانبهـا ومكوناتهـایمكـن دراسـتها مـن مختلـ

ولعـل ،  منـاطق مـصر حیـث تفـرد المحافظـة بخـصائص سـكانیة میزتهـا عـن غیرهـا مـن، ) أصغر وحـدات إداریـة ( 
لـى  الهجـرة سـواء كانـت  بـسبب تـأثیر الخـصوبة والوفیـات إضـافة إًا وانخفاضـًا النمو الـسكانى المتذبـذب أرتفاعـأهمها

 . ٕ والیهاالمغادرة أوالوافدة من المحافظة

 بهــدف  ،)٢٠٠٦ – ١٩٧٦ (  اإلســكندریة للفتــرةمحافظــةبوتحلیلــه  للنمــو الــسكانىدراســة التبــاین المكــاني  -٢
  الكـشف عـن عوامـل التـشابه والتبـاین فـيإلـى سكان المحافظة بغیة الوصـول نمو في  البحث في العالقات المكانیة

  ،نموالتي كانت تقف وراء هذا ال، )الطبیعیة والبشریة ( العوامل الجغرافیة المتنوعة   توزیعهم وتحدید دورهم ونمو

ى ودراســته علــى  مــن أهــم عناصــره وهــو النمــو الــسكانًاوخاصــة عنــصر، یقــین الطالبــة بــأن دراســة الــسكان  -٣
 .خطیط والتنمیة داریة بمحافظة اإلسكندریة سوف تخدم عملیات التمستوى أصغر وحدات إ

وتــوفر العدیــد مــن الدراســات والبحــوث ، ســهولة الحــصول علــى البیانــات الــسكانیة مــن مــصادرها المختلفــة  -٤
ومحاولتها االسـتفادة منهـا فـى التحلیـل ، عالوة على درایتها بتقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ، السكانیة لدى الطالبة 

  .الجغرافى للبیانات 

  لبحث الهدف من ا : ًاثانی
ومناقـشة العوامـل ، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة النمو السكانى ومكوناته من الموالید و الوفیـات والهجـرة  -١

 فهــى تــساعد علــى محاولــة الوقــوف مــن ثــمو، لمعرفــة مراحــل النمــو الــسكانى التــى تمــر بهــا المحافظــة ، المــؤثرة فیــه 
وهـــذا األمـــر لـــه أهمیـــة كبـــرى للمخططـــین الـــذین ، عاتـــه علـــى التغیـــرات المنتظـــرة للنمـــو الـــسكانى فـــى المـــستقبل وتوق

ـــدیهم  وفـــق متطلبـــاتهم ، یـــصنعون خطـــط التنمیـــة متعـــددة الجوانـــب وفـــق معـــدل النمـــو الـــسكانى والمـــوارد المتاحـــة ل
   .ومحاولة رفع مستوى معیشتهم 

معلومــات أن الهــدف مــن دراســة التبــاین المكــانى للنمــو الــسكانى فــى محافظــة اإلســكندریة باســتخدام نظــم ال -٢
 یعتمـد علــى التحلیـل المكــانى الـذى یعــد أحـد األســالیب  ، دراســة علـى أســاس مـنهج حــدیث ومتطـورهـو الالجغرافیـة 

وعالقـة ذلـك بـالتوزیع الجغرافـى لعناصـر النمـو الـسكانى ،المستخدمة لدراسة قیمة المواقع وتغیرها المكانى و الزمنى 
 برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة التـى تفیـد بـدمج المكـان مـع  فى الوقت الحاضر باستخدامًاوأصبح ذلك  متاح، 

كمــا یــضع لنــا التــصور المــستقبلى لألجیــال القادمــة فــى ظــل الظــروف الجغرافیــة ، التحلیــل اإلحــصائى أو الحــسابى 
 ،علمىوذلك ألن البحث الجغرافى من أكثر العلوم التى تعتمد على البیانات و استخدام أسالیب التحلیل ال، الثابتة 

ــــه ، تتبــــع التغیــــرات الــــسكانیة بمحافظــــة اإلســــكندریة  -٣ ــــة لنمــــو الــــسكان ومكونات و بیــــان االختالفــــات المكانی
 .وتفسیره فى ضوء مقومات المحافظة و األقسام والشیاخات التى یتوزعون بها 



 ٩

  الخــروج بدراســة ســكانیة ذات صــبغة جغرافیــة مــن خــالل تطویــع األرقــام لخدمــة التوزیــع الجغرافــى بعمــل -٤
 على األرض لیتحول بذلك الـرقم إلـى معنـى وظـاهرة موزعـة دون ًا موزعًا تجسد هذه األرقام ؛ كى تصبح واقعخرائط

  . التى تهتم أكثر باألرقام المجردة واألسالیب اإلحصائیة ،الوقوع فى التحیز لألسباب الدیموجرافیة

ٌن الـــسكان الـــذین یفتـــرض قیـــامهم إمـــداد القـــائمین بمـــشروعات التنمیـــة بالمحافظـــة بمعلومـــات جغرافیـــة عـــ -٥
 العمــل كــذلك إمــداد المخططــین بتلــك المعلومــات لتواكــب الخــدمات وفــرص، والمــستفیدین منهــا ، بعملیــات التنمیــة 

 . لسكان المحافظة ًا وتوزیعًاُالتى یفترض توفیرها نمو

، واتج التنمیــة  والناتجــة عــن زیــادة الــسكان بمعــدالت تفــوق نــ ،فــى حــل المــشكلة الــسكانیة بمــصراإلســهام  -٦
وذلــك مــن خــالل الكــشف عــن بعــض ســلبیات الــسكان بالمحافظــة والتــى ، ومــن ثــم تحــدث المــشكالت االقتــصادیة 

إلـى خفـض معـدالت الموالیـد والخـصوبة ومـن ثـم انخفـاض " البـشر قبـل الحجـر "تؤدى معالجتها فـى ضـوء اسـتثمار 
   .معدالت النمو السكانى 

  الدراسات السابقة : ًاثالث
 فمـــنهم مـــن درســـها مـــن خـــالل ؛العدیـــد مـــن الدراســـات الـــسابقة دراســـة النمـــو الـــسكانى مـــن زوایـــا مختلفـــة  تنـــاول

ومـنهم مـن درسـها ، یم تـوزیعهم و نمـوهم و دراسـة خصائـصهم  االجتماعیـة واالقتـصادیة یـدراسات السكان بهـدف تق
ء ضـــمن دراســـات متباینـــة  وقــد جـــاءت دراســـة ســـكان المحافظــة كجـــز،بهــدف دراســـة الخـــدمات أو اســـتخدام األرض 

  : ومن أهم تلك الدراسات  ،الموضوع والهدف 
   دراسات تناولت سكان اإلسكندریة -١
 حیـث تناولـت الدراسـة النمـو الـسكاني ؛ مدینـة اإلسـكندریةدراسـة  : )١٩٥٨(محمد صبحى عبـد الحكـیم   - أ 

ة فــى العــصور الوســطى  بــسكان اإلســكندریًا العــصر الیونــانى والرومــانى مــرورباإلســكندریة وتطــوره مــابین
  .) ١٩٤٧( وفى القرن التاسع عشر إلى سكان اإلسكندریة فى القرن العشرین 

  تنـــاول بهـــا - دراســـة دیموغرافیــة منهجیـــة - ســـكان اإلســـكندریة : )١٩٨٠( فتحـــى محمـــد أبـــو عیانـــة   -ب 
هـــا دراســـة  تنـــاول مـــن خاللكمـــا  ًا ودیموغرافیـــًادراســـة وافیـــة كافیـــة عـــن ســـكان محافظـــة اإلســـكندریة جغرافیـــ

نمـــاط التركیـــب و دراســـة أ، توزیـــع الـــسكان وعواملـــه و، النمـــو الـــسكانى لإلســـكندریة  ومكونـــات هـــذا النمـــو 
االخـــتالف بـــین الفئـــات  حیـــث تنـــاول دراســـة الخـــصوبة الـــسكانیة مـــن حیـــث التطـــور و مظـــاهر، الـــسكانى 
 و ًاجـــرة الـــسكانیة حجمـــو درس الوفیـــات لـــسكان اإلســـكندریة و وفیـــات الرضـــع كمـــا تنـــاول اله، الـــسكانیة 

   . ثم تحلیل العوامل المؤثرة فیها ، ًاتوزیع
  دراسات لها عالقة بموضوع الرسالة  -٢

ـــد اللطیـــف المهـــدى   - أ  الهجـــرة وأثرهـــا علـــى النمـــو العمرانـــى فـــى محافظـــة  :  )١٩٩٣(حـــسین إبـــراهیم عب
 ،ندریة ٕدراسة تناولت الهجرة المغادرة والوافدة من والى محافظة اإلسك، اإلسكندریة 

وقــد قــدم بهــا ، الجغرافیــا الطبیــة لمحافظــة اإلســكندریة : ) ١٩٩٥( لــى محمــد عبــد الحمیــد الــسید الجزایر  -ب 
  . لدراسة الوفیات العامة والرضع ًا خاصًفصال
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دراسـة تنـاول ، التدهور البیئى فى محافظـة اإلسـكندریة : ) ١٩٩٩( حسین إبراهیم عبد اللطیف المهدى   - ج 
 .وغرافیة لسكان العشوائیات من خاللها دراسة الدیم

وقــد درس ، جغرافیــة الــسكان األمیــین فــى محافظــة اإلســكندریة : ) ٢٠٠٢( عبــد اهللا عبــد الــسالم أحمــد   -د 
ًبها سكان اإلسكندریة نموا وتوزیعا و تحلیال حتى عام  ً ً١٩٩٦.  

 بهــا دراســة نــاولوقــد ت، الجغرافیــات المتغیــرة لمحافظــة اإلســكندریة : ) ٢٠٠٣(محمــد عبــد القــادر راشــد   -ه 
  .لنمو السكانى والتغیر الحجمى لسكان اإلسكندریةالتطور الجغرافى ل

الوظیفــة الــصناعیة وأثرهــا علــى النمــو العمرانــى بمحافظــة : ) ٢٠٠٣( محمــد المغــاورى محمــود موســى   -و 
   .تناول بها العالقة بین النمو الصناعى والنمو السكانى ، اإلسكندریة خالل القرن العشرین 

 فــى تكــوین خلفیــة علمیــة – والتــى تــم توثیقهــا قائمــة المراجــع –فادت الطالبــة مــن الدراســات الــسابقة   وقــد اســت
كمــا تــم ، والـربط بینــه وبـین العوامــل المــؤثرة فیهـا ، تطــور النمــو الـسكاني بالمحافظــة و تفــسیره سـاعدت علــى تحلیـل 

  .االستفادة من بعض البیانات الواردة بها 
 :ةالدراس أسالیب  : ًارابع 

 أكثـر جغرافـى بـشكل والمعلومـات البیانـات إبـراز بهـدف األسـالیب مـن ًاعـدد دراسـتها فـى الطالبـة اسـتخدمت
 : الدراسة فى المستخدمة األسالیب یلى وفیما ، ًاوضوح

 الكمى األسلوب -١
 محافظـة لـسكان اإلحـصائیة البیانـات تحلیـل فـى أفـادت التـى الدیموجرافیـة المعـادالت بعـض اسـتخدام تـم
 وقد السكانى، التغیر ونسب والهجرة، الطبیعیة والزیادة والوفیات الموالید ومعدالت األسیة، كالمعادلة ، ندریة اإلسك

   .المختلفة اإلحصائیة البیانات لمعالجة اآللى الحاسب برامج بعض استخدام من االستفادة تم
 الكارتوجرافى األسلوب -٢

 وتوزیعهـا للسكان اإلحصائیة البیانات تحلیل لنتائج الجغرافیة بغةالص لتأكید الكارتوجرافى األسلوب استخدام تم
 الحركـة وخـرائط التصنیف النـوعى ، خرائط،  مثل،  الخرائط فى ذلك تمثل وقد بالمحافظة، المختلفة المناطق على

 كمـا اإلداریـة، ووحـداتها للمحافظة خرائط على السكانیة للبیانات الممثلة الدوائر المقسمة  والهجرة اتجاهات لدراسة
 تـم الرسـوم اسـتخدام إلـى إضـافةو  البـسیطة، والمنحنیـات البیانیـة األعمـدة فـى ممثلـة البیانیـة الرسـوم اسـتخدام تـم

  Graphics, Excel  االتجاه ومنحنیات اللوغارتیمى، المنحنى مثل  اآللى الحاسب ببرامج رسمها فى االستعانة
   GIS أسلوب نظم المعلومات الجغرافیة – ٣

ت الحاسـب اآللـى  أحـدث مجـاالGeographic Information Systemُ    تمثـل نظـم المعلومـات الجغرافیـة 
همت فـــى دعـــم الدراســـات الجغرافیـــة مـــن خـــالل تـــوفیر أســـالیب آلیـــة لتحلیـــل البیانـــات المكانیـــة التـــى أســـ، التطبیقیـــة 

Spatial data  ، وربطهـــا بالبیانــات الوصـــفیةDescriptive data ، ظـــم المعلومــات الجغرافیـــة بأنهـــا وتمتـــاز ن
مـع ،  Database الخاصـة بقواعـد البیانـات Spatial Queryتجمـع بـین عملیـات االستفـسار واالسـتعالم المكـانى 

 تـم االسـتفادة فـى هـذا البحـث برنـامج نظـم المعلومـات كمـا، إمكانیة المـشاهدة والتحلیـل والمعالجـة البـصریة للبیانـات 
 تــم اســتخدامه فــى عملیــات اإلرجــاع الجغرافــى للخــرائط المــستخدمة فــى كمــا و، Arc GIS ver,9,2الجغرافیــة 
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ثــم ،  وتوحیـد مــساقطها المختلفـة Vector dataوتحویلهــا إلـى بیانـات مكانیــة خطیـة ، ًالدراسـة بعـد ســحبها ضـوئیا 
  .بیانات التعدادات السكانیة بمثلة طها بقاعدة البیانات الوصفیة المرب

 المیدانیة الدراسة -٤
  إضـافة، م ٢٠١٢فـى شـهر أبریـل  تمـت التـى، بالعطـارین والدخیلـة  المیدانیـة الدراسـة علـى الطالبـة ت اعتمد

 علـى سـاعد ممـا،  الواقـع أرض فـى للـسكان جغرافیـة رؤیـة تـوفیر بهدف متفرقة، أوقات فى الزیارات من العدید إلى
 البیانـات بعـض جمـع فـى المیدانیـة راسـةالد علـى اعتمـدت كمـا الـسكانیة، الخـصائص تباینـات مـن العدیـد تفـسیر

    .العشوائیة العینة بأسلوب
  مصادر الدراسة  - ًاخامس

   :والتى یمكن حصرها فیما یلى ، ة تعددت المصادر التى تم األعتماد علیها فى إعداد الدراس
 المصادر اإلحصائیة  -١

           رة ـعامـــــة واإلحـــــصاء خـــــالل الفتـــــهاز المركـــــزى للتعبئـــــة الـعدادات الـــــسكانیة الـــــصادرة عـــــن الجــــــتمثلـــــت فـــــى التـــــ
  ،والتى توافرت بصورة ورقیة عن محافظة اإلسكندریة وأقسامها وشیاخاتها ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( 

امـة حـصاءات الحیویـة التـى جمعـت مـن الجهـاز المركـزى للتعبئـة العباإلوقد تم االعتماد على البیانات الخاصة 
  ، بالمحافظة  الصحیةأو من مدیریة الشئون ، واالحصاء 

 الدراسة المیدانیة  -٢
تطلبــت الدراســة تــصمیم نمــوذج اســتبیان أعــد ألغــراض البحــث ومتطلباتــه بغیــة فــى ســد الــنقص فــى المعلومــات 

وقـــد كـــان النمـــوذج لدراســـة خـــصائص الـــسكان وكـــان ، وبعـــض البیانـــات التـــى افتقـــرت إلیهـــا المـــصادر االحـــصائیة 
، ومـــدى فعالیـــه اســـتخدام وســـائل تنظـــیم األســـرة ، خـــصوبة اإلنـــاث الهـــدف منـــه التعـــرف علـــى العوامـــل المـــؤثرة فـــى 

  ،وبعض األسئلة الخاصة عن الوفیات 
  مراحل إعداد الدراسة  :  ًاسادس

  :  وهى ،لتحقیق الهدف من البحث تفرعت الدراسة إلى ثالث مراحل أساسیة 
   مرحلة اإلعداد -١
وانــب موضــوع الدراســة مــن أدبیــات جغرافیـــة طــالع علــى الدراســات والبحــوث التــى تطرقــت إلـــى بعــض جاال -

   .واألبحاث السكانیة ، و الرسائل العلمیة ، إضافة إلى اإلطالع على المؤلفات ، السكان وعلم الدیموجرافیا 
والحــصول علــى خریطــة إداریــة للمحافظــة مــن الجهــاز ،  تجمیــع البیانــات اإلحــصائیة مــن مــصادرها المختلفــة -

  .إلحصاء المركزى للتعبئة العامة وا
   مرحلة العمل المیدانى -٢

فقـد تـم   بغرض اسـتكمال الـنقص مـن البیانـات– فى بعض أجزائها –وقد اعتمدت الدراسة على العمل المیدانى 
 مفـردة ٤٥٠وقـد تـم توزیـع ، )  الدخیلـة –العطـارین ( توزیع نموذج استبیان على عینة عشوائیة فى كل من  قسمى 

   .مفردة) ٤٢٠( ومن ثم بلغت جملة المفردات الصحیحة ، دم دقة البیانات بها مفردة لع) ٣٠(استبعد منها ، 
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   واسباب اختیارهما  المیدانیةسةارالتعریف بمنطقتى الد* 
بلـغ عـدد ،  من أقدم االحیاء بمحافظة اإلسـكندریة وأوسـطها دالذى یع، یقع قسم العطارین فى حى وسط : ً أوال

كمـا بلـغ عــدد ، مــن جملـة سـكان محافظـة اإلســكندریة % ١ بنـسبة ٢٠٠٦داد ً نـسمة  طبقــا لتعـ٤٠٦٠٥الـسكان بـه 
  .من جملة النساء فى سن الحمل  % ٠,٩أى بنسبة ،  ١٠٨٦٤النساء فى سن الحمل 

 –المرغنـــى – العطـــارین غـــرب – العطـــارین شـــرق –الـــصورى ( هـــى ، یـــضم قـــسم العطـــارین ثمـــانى شـــیاخات 
ویعتبــر االســتخدام الــسائد ، ) غــرب   كــوم الدكــة–كــوم الدكــة شــرق  – المــسلة غــرب وشــریف باشــا –المــسلة شــرق 

والخــدمات ، % ١٢,٤والنـشاط االقتــصادى بنــسبة ، % ٦٧,٣بقـسم العطــارین هــو االسـتخدام الــسكنى بنــسبة حــوالى 
  . فدان ١٩٥,٥ قرابةمن الكتلة المبنیة التى تبلغ % ١٥,٣ قرابةوالمرافق 
بلــغ عــدد ، یلــة بحــى العامریــة فــى الجــزء الغربــى مــن محافظــة اإلســكندریة  یقــع قــسم الدخ، قــسم الدخیلــة  :ًاثانیــ

كمــا بلــغ بهــا عــدد ،  مــن جملــة ســكان المحافظــة ، %٨,٣ بنــسبة ٢٠٠٦ لتعــداد ًا نــسمة تبعــ٣٤٣٨٣٦الــسكان بــه 
  .من جملة النساء فى سن الحمل بالمحافظة ، % ٨,٥أى بنسبة ،  ١٠١٢٣٨النساء فى سن الحمل 
 – العجمـى البحریـة – الدخیلـة – البیطـاش غـرب –البیطـاش شـرق ( هـى ، خمـس شـیاخات یضم قسم الدخیلـة 

والنــشاط االقتــصادى ، % ٨٢,١ویعتبــر االســتخدام الــسائد بقــسم الدخیلــة  هــو االســتخدام الــسكنى بنــسبة ) المكــس 
    .ان فد١٣٠٢,٢ قرابةمن الكتلة المبنیة التى تبلغ % ٧,٧ قرابةوالخدمات والمرافق ، % ٩,٣بنسبة 
 أسباب اختیار المنطقتین  
محافظـة  حیـث التـسمح وهومن األحیاء القدیمة ووسط ال،  فنجد أن قسم العطارین یقع فى حى وسط ،  الموقع-أ

أن یزیـد مـن حجـم ســكانها إال أن و الرأسـى علـى الـرغم مـن أن فـرص التجدیـد للمبـانى بهـا یمكـن باالمتـداد األفقـى أ
یمثــل  كمــا،  ه وأســعارسكن نخفــاض النــسبى فــى إیجــار الــ أقــسام األطــراف لالمــن هــم فــى ســن الــزواج یتجهــون إلــى

 أمـا عـن قـسم الدخیلـة فهـو یقـع فـى غـرب المحافظـة ممـا یـسمح بوجـود ، مـن القلـب التجـارى للمحافظـة ًاالقسم جزء
  .فرصة االمتداد الطبیعى واالتساع العمرانى للمحافظة فى اتجاه الغرب 

ــسكانى -ب حیــث بلغــت ؛ د قــسم العطــارین مــن األقــسام التــى یتنــاقص معــدل نموهــا بــشدة  یعــ،  معــدل النموال
أمــا عـن قــسم الدخیلـة فقــد تحقــق فـى هــذا القــسم ، قــسام الطـاردة للــسكان مـن األحیــث یعــد %  ٢- قرابـةنـسبة النمــو 

سم مـن أهـم كمـا یعتبـر هـذا القـ، وهو قسم آخذ فى التزاید الـسكانى ،  % ٦,٧حیث بلغ ؛ أكبر نسبة للنمو السكانى 
  .مناطق الجذب السكانى بالمحافظة من األقسام القدیمة باإلسكندریة والوافدین من خارج المحافظة 

   مرحلة التحلیل الجغرافى-٣
وفیهـا تمـت الكتابـة واإلعـداد النهـائى بعـد جمـع المـادة العلمیـة مـن مـصادرها ، وهى المرحلة األخیرة من البحـث 

واســــتخالص النتــــائج والمعالجــــة الكارتوجرافیــــة ، حلیــــل اإلحــــصاءات المختلفــــة والتأكــــد مــــن صــــحتها وترتیبهــــا وت، 
  .واإلحصائیة التى حصلت علیها الطالبة حتى خرجت الدراسة الحالیة 
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   صعوبات الدراسة  – ًاسابع
  واجهت الطالبة العدید من الصعوبات ؛ وكان من أهمها 

 سواء كـان علـى مـستوى ، ت الحیویة بالمحافظة عدم توافر البیانات اإلحصائیة المتاحه عن اإلحصاءا
ومن ثم تم إنجـاز هـذه الدراسـة فـى حـدود البیانـات المتاحـة للطالبـة ، والتـى تـم ، األقسام أو الشیاخات  

ومدیریــة الــشئون الــصحیة ، حــصاء بالقــاهرة الحــصول علیهــا مــن الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واإل
وقــد تطلــب ، نــشورةعلــى هیئــة بیانــات رســمیة منــشورة وأخــرى غیــر موقــد كانــت البیانــات ، باإلســكندریة 

و ، كــل مولــود  قتــصادیة ألبــوي الخــصائص االجتماعیــة واال، رة مثــل البحــث بیانــات أخــرى غیــر متــواف
تكمل هـذه  علـى الطالبـة أن تـسًاو لذلك فكان لزام، قتصادیة للمتوفى  الخصائص االجتماعیة واالًاأیض

 .لمیدانیة البیانات من الدراسة ا

  خـارج الجمهوریـة مـن محافظـة اإلسـكندریة و قـد  الهجرة  ًةوخاص)  بالهجرة (عدم توافر بیانات خاصة
إعـــداد مـــن رغم علـــى الـــ، فـــى ظـــل الظـــروف الراهنـــة فـــى إجـــراء دراســـة میدانیـــة كانـــت هنـــاك صـــعوبة 

مــن رســمى اب إال أن الطالبــة قــد توجهــت بخطــ،  بــالهجرة الخارجیــة مــن المحافظــة اإلســتبیان الخــاص
 لمعرفـة أعـداد المهـاجرین خـارج المحافظـة و مكـان  ؛الجامعة إلى مطار النزهة و إلى مكتب الجـوازات

البلـــد المهـــاجرون إلیهــــا إال أنـــه كــــان مـــن الــــصعوبة إن لـــم یكـــن مــــن المـــستحیل أعطــــاء الطالبـــة تلــــك 
 .البیانات

  اءات الحیویــة أو الهجــرة مــن موضــوعات البیانــات المنــشورة بالتعــداد ســواء كانــت عــن اإلحــصاخــتالف
ـــم تنـــشر فـــى تعـــداد ، كندریة تعـــداد آلخـــر مثـــل بیانـــات أســـباب الوفـــاه بمحافظـــة اإلســـ ـــذا تـــم ٢٠٠٦ل  ل

األعتمـــاد فـــى ذلـــك علـــى البیانـــات الـــواردة بالكتـــاب اإلحـــصاء الـــسنوى المنـــشور التـــابع لمدیریـــة الـــشئون 
  التــــى، اإلقامــــة الــــسابقة والحالیــــة وكــــذلك بیانــــات الهجــــرة الخاصــــة بمحافظــــة، الــــصحیة باإلســــكندریة 

لــذا تــم إنجــاز هــذه الدراســة فــى حــدود البیانــات ، تــوافرت فــى بعــض التعــدادات ولــم تتــوافر فــى األخــرى 
  .المتاحة للطالبة 

  قــد واجهــت الطالبــة بعــض المتاعــب و الــصعوبات خــالل إجــراء الدراســة المیدانیــة بالعطــارین والدخیلــة
ورفــضهن األدالء بالمعلومــات أو بعـض الــسیدات وخــوف ،  ٢٠١١ر  ینــای٢٥ ثـورة عقــبأنهــا  وخاصـة

 .األدالء بمعلومات غیر موثوق فیها 
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  محتویات الدراسة - ًاثامن
بجانـــب مقدمـــة الدراســـة وخاتمتهـــا وفهرســـها وقائمـــة المـــصادر ضـــمتها بـــابین  فـــصول تتكـــون الرســـالة مـــن ســـبعة

 ًارضـــثـــم ع،  لمنطقـــة الدراســة ًا وجغرافیـــًا فلكیــًاثـــم تحدیـــد ، ًاهیــدتناولـــت المقدمـــة تم، المالحــق والمراجــع ومجموعـــة 
و  ومــصادر البیانــات، الیب الدراســة وأســ، وأهــم الدراســات الــسابقة ، وأهــداف الدراســة ، ألســباب اختیــار الموضــوع 

  . محتویات الدراسة ًاوأخیر، مراحل إعداد الدراسة 
  

 وضـم الفـصول مـن األول إلـى الثالـث و حافظـة اإلسـكندریةالباب األول بعنـوان مكونـات النمـو الـسكانى بم -
) ٢٠٠٦-١٩٧٦( التوزیـع الجغرافـى للـسكان وكثـافتهم فـى الفتـرة الحجم الـسكانى ودراسة   ،تناول الفصل األول :قد
ثــم ، ونــسبتهم مــن جملــة ســكان الجمهوریــة ، فتنــاول بالــشرح تطــور التوزیــع العــددى لــسكان محافظــة اإلســكندریة ، 

وانتهــت الدراســة بتحلیـل العالقــة بــین الــسكان والمكــان ، بـاین المكــانى للكثافــة الــسكانیة باألقـسام والــشیاخات درس الت
  .باستخدام بعض المقاییس 
عـــدل الموالیـــد باإلســـكندریة وتنـــاول تطـــور متوســـط م،  بمحافظـــة اإلســـكندریة  الخـــصوبة نـــاقش الفـــصل الثـــانى

كمـا تنـاول دراسـة بعـض العوامـل المـؤثرة فـى  سكندریة وأقسامها وشـیاخاتهااه الخصوبة باإلواتج،  بالجمهوریة ًةمقارن
  .) العطارین والدخیلة ( الخصوبة سواء اجتماعیة او اقتصادیة بقسمى 

 للــسن ًا بمحافظــة اإلســكندریة وتطورهــا فــى أقــسامها و اخــتالف الوفیــات تبعــالوفیــات، ُخــصص الفــصل الثالــث
ــــاو،والنــــوع  و أســــباب الوفــــاة  ــــین أقــــسام ســــكندریة و ات الرضــــع وتطورهــــا باإلالوفیــــمعــــدالت ل  كمــــا تن اختالفهــــا ب

  . للسن والنوع ًااإلسكندریة وأسبابها و كذلك تباینها تبع
 المهـاجرین بـین اإلسـكندریة و وتطورها وحركـة، دراسة الهجرة بمحافظة اإلسكندریة ،    الفصل الرابعتناولفقد 

و منــاطق تركـز الوافـدین مــن ، ى الهجــرة الخارجیـة الوافـدة لإلسـكندریة كمـا ســلط الـضوء علـ، محافظـات الجمهوریـة 
  .  إلى األقساممو أسباب الهجرة الوافدة سواء إلى المحافظة أ، المحافظات بأقسام اإلسكندریة 

  
و ضـم الفــصول مــن الخــامس التبــاین المكــانى للنمــو الــسكانى بمحافظــة اإلســكندریة  بعنــوانالثــانى البــاب  -

تطورعناصــر النمــو  مــاتم التوصــل إلیـه مــن الفــصول الــسابقة مـن حیــث ، خــامس الفــصل التنــاولفقــد ،  إلـى الــسابع
 و تحلیـــل جغرافـــى ألســـباب و تطـــور معـــدل النمـــو الـــسكانى بمحافظـــة اإلســـكندریة وأقـــسامها و شـــیاخاتها ،الــسكانى 

   .التباین المكانى
  ،لنمو السكانى السیاسة السكانیة للحد من ادراسة  إلى ،سادستطرق الفصل ال

  قــسامها للفتــرة بمحافظــة اإلســكندریة و أتقــدیر حجــم الــسكان فــى المــستقبل  إلــى دراســة  ،بعتعــرض الفــصل الــسا
ــــسكان بــــشیاخات ) ٢٠٣٦ – ٢٠١٦(  د الــــسنوات عــــدو ) ٢٠٢٦ -٢٠١٦( اإلســــكندریة للفتــــرة و التوقــــع لعــــدد ال

   .الالزمة لتضاعف السكان
إلــى قائمــة بــالمراجع العربیــة باإلضــافة ، شــتملت علــى أهــم النتــائج والتوصــیات  أنتهــت الرســالة بخاتمــة اًاوأخیــر

  .واألجنبیة و المالحق المستخدمة فى الدراسة  
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  الباب األول
  مكونات النمو السكانى بمحافظة اإلسكندرية

  
  

  مقدمة

  توزیع السكان وكثافتهم حجم : الفصل األول 

  سكندریةالخصوبة بمحافظة اإل:الفصل الثانى 

  الوفیات بمحافظة اإلسكندریة : الفصل الثالث

  الهجرة وتوزیعها الجغرافى بمحافظة اإلسكندریة : الرابعالفصل 
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  ولالفصل األ

  توزيع السكان وكثافتهمحجم و 
  

   .مقدمة
  ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( التوزیع العددى والنسبى للسكان خالل الفترة : ًأوال 
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 ١٧

  
  ولالفصل األ

  توزيع السكان وكثافتهمحجم و 
ولعـل عنــصر الــسكان وتــوزیعهم مــن ، سـواء أكانــت طبیعیــة أو بــشریة ، تتمـایز األمــاكن بخصائــصها الجغرافیــة 

لـى الجغرافـى أن فـإن ع، و بما أن علم الجغرافیا هـو علـم دراسـة الـسكان فـى الزمـان ، أهم عناصر تمایز األماكن 
  .ُذلك الواقع الذى یعلى من شأن المكان ویمیزه عن غیره ، یدرس المكان داخل حبكة الواقع السكانى به 

ُتعـد خریطــة توزیـع الــسكان واحـدة مــن أهـم ثــالث خـرائط فــى الدراسـات الجغرافیــة إلـى جانــب خریطتـى المطــر و 
محمـــد صــبحى عبـــد  ( اصـــر البیئــة الطبیعیـــة والبــشریةفهـــى بمثابــة الـــصورة النهائیــة للتفاعـــل بــین عن، التــضاریس 

ولــذلك یــولى الجغرافیــون اهتمامــا خاصــا فــى دراســتهم الــسكانیة بهــذا العنــصر الــذى  ) ١٩٥ص، ١٩٦٣، الحكــیم 
یبرزون من خالله العالقة بین الـسكان والمكـان الـذى یعیـشون فیـه مـستخدمین فـى ذلـك الخـرائط التـى توضـح نمـط 

  . ًا وزمانیًااینه مكانیاالنتشار السكانى وتب
، فقـــد تــم فـــى هــذا الفـــصل تحلیــل الـــصورة التوزیعیــة للـــسكان فــى محافظـــة اإلســـكندریة ،  علـــى ماتقــدم ًاوتأسیــس

إضافة إلى دراسة العالقـة بـین حجـم الـسكان والمـساحة بالمحافظـة وأقـسامها باسـتخدام مقـاییس  ، وأقسامها اإلداریة
   .الكثافة والتركز والتزاحم 

  
  ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( التوزیع العددى والنسبى للسكان خالل الفترة  : ًأوال
  

 ملیــون ٢حیــث ضـمت مایزیــد عــن ، تعـد محافظــة اإلســكندریة واحـدة مــن المحافظــات الحــضریة األربـع بمــصر 
مـن % ٦,٤بمـا یمثـل  ، ١٩٧٦ لبیانـات تعـداد ًامن جملة السكان الحـضر بالجمهوریـة تبعـ% ١٤,٥بنسبة ، نسمة 

وانخفض عـدد سـكان سـكان المحافظـة مـن جملـة سـكان حـضر الجمهوریـة حـسب بیانـات تعـداد ، ریة جملة الجمهو
 و لیمثـل سـكانها نحـو ١٩٧٦عن نسبتهم فـى تعـداد % ٠,٦-بانحراف قدرة ، % ١٣,٩ لیبلغ نصیبها نحو ١٩٨٦

فـى تعـداد عن نسبتهم من جملة سكان الجمهوریـة % ٠,٣-من جملة سكان الجمهوریة بانحراف قدرة نحو % ٦,١
  .) ١-١( الجدول رقمهذا ما یوضحه و ١٩٧٦

، من جملـة سـكان حـضر الجمهوریـة % ١٣,٢ لتبلغ ١٩٩٦وانخفضت نسبة سكان محافظة اإلسكندریة فى تعداد 
 ، ١٩٩٦مــــن جملــــة ســــكان الجمهوریــــة عــــام % ٥,٦لیمثــــل  ، ١٩٨٦ُعمــــا ســــجل عــــام % ٠,٧-بــــانحراف قــــدره 
مـن جملـة سـكان % ١٣,١انخفضت نسبة سكان المحافظة لتبلغ  ، ١٩٨٦ُعما سجل عام % ٠,٥-بانحراف قدره 

 وارتفعــت نــسبة ، ١٩٩٦ُعمــا ســجل فــى تعــداد عــام % ٠,١- بــانحراف قــدره ٢٠٠٦حــضر الجمهوریــة فــى تعــداد 
 ١٩٩٦ُعمـــا ســـجل فـــى تعـــداد % ٠,١+بـــانحراف % ٥,٧ســـكان المحافظـــة مـــن جملـــة ســـكان الجمهوریـــة لتـــصبح 

  . السكانى  بع مقارنة بمحافظات الجمهوریة األخرى من حیث الحجم وتأتى بذلك فى المركز السا،
  

  



 ١٨

  توزیع سكان محافظة اإلسكندریة مقارنة بحضرالجمهوریة والجمهوریة  ) ١-١ (جدول رقم 
  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( خالل الفترة 

 سنوات التعداد 

 سكانعدد حجم 
  اإلسكندریة 

من جملة %
  حضرسكان 

  الجمهوریة 

  من جملة % 
سكان 

 جمهوریة ال
جملة سكان 

 حضر الجمهوریة 
جملة سكان 
 الجمهوریة 

٣٦٦٢٦٠٠٠ ١٦٠٣٦٠٠٠ ٦,٤ ١٤,٥ ٢٣٢٨٠١٧ ١٩٧٦ 

٤٨٢٥٤٢٣٨ ٢١٢١٥٥٠٤ ٦,١ ١٣,٩ ٢٩٤٣٦١٣ ١٩٨٦ 

٥٩٣١٢٩١٤ ٢٥٢٨٦٣٣٥ ٥,٦ ١٣,٢ ٣٣٣٩٠٧٦ ١٩٩٦ 

٧٢٧٩٨٠٣١ ٣١٣٧٠٩٢٥ ٥,٧ ١٣,١ ٤١٢٣٨٦٩ ٢٠٠٦ 
  :ى بیانات مصدرها  علًامن إعداد الطالبة اعتماد: المصدر

ــــة العامــــة واإلحــــصاء  - ، ) ٢٠٠٦-١٩٩٦-١٩٨٦-١٩٧٦( تعــــدادات محافظــــة اإلســــكندریة أعــــوام ، الجهــــاز المركــــزى للتعبئ
  ،صفحات متفرقة 

 ،صفحات متفرقة ) ٢٠١٠-١٩٩٦(الكتاب اإلحصائى السنوى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  -

  
 ســكان المحافظــة فــى ســكان حــضر الجمهوریــة جــاء علــى خلفیــة اعتبــار ونالحــظ أن االرتفــاع النــسبى لمــساهمة

 وربمــا یرجــع ذلــك ، لكثیــر مــن المهــاجرین فــى ظــل كونهــا إحــدى المحافظــات الحــضریة األربــع ًااإلســكندریة مقــصد
االرتفـــاع لحالـــة الـــرواج التـــى تـــشهدها المحافظـــة نتیجـــة النتـــشار المـــشروعات الـــصناعیة واإلســـتثماریة فـــى منـــاطق 

، ٢٠٠٢عبـــد اهللا عبـــد الـــسالم ( باإلضـــافة إلـــى عملیـــة استـــصالح األراضـــى الواســـعة غـــرب المحافظـــة ، قـــة متفر
  .) ٢٩ص

  أقسام المحافظة  على مستوى تغیر حجم السكان-١
وقـد ترتـب ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( تباین التوزیع العددى والنسبى لسكان أقسام محافظة اإلسكندریة خـالل الفتـرة 

األقسام حسب نسبة مساهمة كل قسم من جملة سكان المحافظة كمـا یوضـحها الجـدول على ذلك اختالف ترتیب 
  :حیث یتبین من دراستهما ما یلى ، ) ٢، ١-١( رقم ینوالشكل) ٢-١( رقم 

 حتــى ١٩٧٦مــن تتبــع البیانــات الخاصــة بــالتوزیع النــسبى ألقــسام محافظــة اإلســكندریة عبــر التعــدادات منــذ عــام 
 الخـــتالف ًاتبعـــ، وزیـــع الـــسكان فـــى األقـــسام متغیـــرة و تختلـــف مـــن تعـــداد آلخـــر  یتـــضح لنـــا أن نـــسبة ت٢٠٠٦

وانعكاس هذا االرتفاع واالنخفاض علـى مرتبتهـا الـسكانیة وتغیرهـا مـن ، معدالت نموها السكانى من فترة ألخرى 
  :فترة ألخرى ویمكن فى ضوء ذلك تقسیمها حسب تطور التوزیع إلى مجموعتین 

 
  فى نسبة السكان أقسام هبط نصیبها-أ

كـان یتركـز )  كرمـوز – اللبـان – العطـارین – المنـشیة –الجمـرك ( هـا مثـل ن األقسام التى تتصف بقدم عمرا-١
ـــة ســـكان % ٢٣,٤ حیـــث بلغـــت نـــسبة ســـكانها ١٩٧٦بهـــا مـــا یقـــرب مـــن ربـــع ســـكان اإلســـكندریة فـــى  مـــن جمل

مــن جملــة ســكان % ٣٢,١ وتبلــغ ١٩٨٦ثــم ارتفــع نــصیبها لتقتــرب مــن ثلــث ســكان المحافظــة لعــام ، المحافظــة 



 ١٩

 لتعـــداد ًامـــن جملـــة الـــسكان تبعـــ% ٢٤,٥ثـــم مالبثـــت هـــذه األقـــسام أن تـــضاءل نـــصیبها فأصـــبحت ، المحافظـــة 
  ،٢٠٠٦ لتعداد ًاتبع% ١٧,٩ األقسام حتى وصل إلى ثم استمر التناقص فى نصیب هذه ، ١٩٩٦

 مینـا – محـرم بـك –بـاب شـرقى ( وهـى أقـسام األقسام التى تتـصف باالنخفـاض التـدریجى فـى عـدد سـكانها  -٢
 حیـث بلغـت نـسبتها حـوالى ١٩٧٦تركز بهـا اكثـر مـن ثلـث عـدد سـكان المحافظـة لعـام )  سیدى جابر –البصل 
 ١٩٨٦ لتعــداد ًاتبعـ% ١٨,٧مـن جملـة الــسكان ومـا لبثـت هــذه األقـسام أن تـضاءل نــصیبها فأصـبحت % ٣٨,٩

مـن جملـة عـدد سـكان محافظـة % ١٣وواصلت انخفاضـها إلـى ،  ١٩٩٦ لتعداد ًاتبع% ١٥,٣ثم انخفضت إلى 
فقـــد تنــاقص نـــصیبه مــن عـــدد ،  ولعـــل قــسم محـــرم بــك خیـــر مثــال علـــى ذلــك ، ٢٠٠٦ لتعــداد ًااإلســكندریة تبعـــ

  . ٢٠٠٦عام % ١ثم إلى ، ١٩٨٦عام ، %٢,٢ إلى ١٩٧٦ لتعداد ًاتبع% ١٤,٣السكان من 

  
  )٢٠٠٦-١٩٧٦( أقسام اإلسكندریة للفترة ب م ونسبة السكانالتباین الجغرافى فى حج )  ٢-١(جدول رقم 

 القسم 
حجم السكان 

١٩٧٦ 

النسبة 
المئویة من 

جملة 
المحافظة 

% 
حجم السكان 

١٩٨٦ 

النسبة 
المئویة 

من جملة 
المحافظة 

% 
 حجم السكان

١٩٩٦ 

النسبة 
المئویة 

من جملة 
المحافظة 

% 
حجم السكان 

٢٠٠٦   

النسبة 
المئویة 

من جملة 
فظة المحا
% 

 ٢٨,٥ ١١٧٣٨٠٣ ٢٦,١ ٨٧١٨٩٦ ٢٠,٧ ٦١٠٠٩١ ١٣,٣ ٣١١٩٤١ المنتزه

 ١٨,٢ ٧٥٢٣٧١ ٢٠,٢ ٦٧٤٣٩٤ ٢٠,٨ ٦١١٦٢٨ ١٩,٠ ٤٤٥٩٧٤ الرمل

 ٥,٥ ٢٢٦٣٠٤ ٥,٧ ١٨٩٨٢٤ ٥,٤ ١٥٩٤٢٢ ٥,٧ ١٣٤٨٣١ سیدى جابر

 ٤,٤ ١٧٩٧٢٩ ٥,٢ ١٧٢٦٣٣ ٦,٩ ٢٠٤١٥٧ ٩,٢ ٢١٥٨٣٠ باب شرقى

 ١,٠ ٤٠٦٠٥ ١,٥ ٤٩١٦٥ ٢,٢ ٦٥٨٥٤ ١٤,٣ ٣٣٦٣٤٣ محرم بك

 ٧,٣ ٢٩٩٤٠١ ٩,١ ٣٠٢٦٠٨ ١١,٧ ٣٤٣٦٩٦ ٣,٢ ٧٥٠٠٧ العطارین

 ٠,٩ ٣٦٧٥٠ ١,٤ ٤٧٧٤٤ ٢,٢ ٦٣٨٥٧ ١,٩ ٤٤٨٣٤ المنشیة

 ٢,٩ ١٢٠٠٦٢ ٤,٤ ١٤٧٢٧٧ ٦,٧ ١٩٨٢٠٦ ٩,٠ ٢١٢٨٠٠ كرموز

 ٦,٢ ٢٥٤٩٨٦ ٨,٨ ٢٩٢٧٢٢ ١٠,٢ ٢٩٩٢٤٤ ٣,٢ ٧٥٩٥٣ اللبان

 ٠,٦ ٢٣٦١٦ ٠,٨ ٢٦٧٦٨ ١,٣ ٣٧٩١٩ ٦,١ ١٤٢٧١٤ الجمرك

 ٢,١ ٨٥١٩٢ ٢,٩ ٩٨٤٧٧ ٤,٢ ١٢٢٧٢٤ ٩,٧ ٢٢٨٠٨٣ مینا البصل

 ٨,٣ ٣٤٣٨٣٦ ٥,٨ ١٩٥٠٨٧ ٣,٣ ٩٧٠٠٠ ١,٩ ٤٥٨٤٨ الدخیلة

 ١١,٩ ٤٩١٣٧٣ ٦,٨ ٢٢٨٥٤٠ ٠,٤ ١١٦٤١ ٢,٠ ٤٧٠٦٣ العامریة

 ٢,٣ ٩٣٢٨٧ ١,٢ ٤١١١٧ ٠,٦ ١٨١٧٤ ١,٥ ٣٤٨٤٠ برج العرب

 ١٠٠,٠ ٤١٢٣٨٦٩ ١٠٠,٠ ٣٣٣٩٠٧٦ ١٠٠,٠ ٢٩٤٣٦١٣ ١٠٠,٠ ٢٣٢٨٠١٧  الجملة

   .والنسب من إعداد الطالبة ، التعدادات السكانیة فى السنوات المذكورة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 



 ٢٠

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( التطور العددى لتوزیع السكان فى أقسام اإلسكندریة للفترة  )  ١- ١( رقم شكل

  
  
  
 

 ٢٠٠٦عام ) ٤  (١٩٩٦عام ) ٣    (١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(

)١( 
)٢( 

)٣( 
)٤( 



 ٢١

  ٢٠٠٦ و ١٩٧٦عامى التطور النسبى لتوزیع السكان فى أقسام اإلسكندریة ل )  ٢- ١( رقم شكل
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  لسكان تزاید نصیبها فى نسبة اأقسام _ ب
 الرتفـاع ًاقد كان الهبوط فى نسبة سكان األقسام التى انخفضت نسبتها من جملة سـكان اإلسـكندریة مـصاحب  -١

نسبتها فى االرتفـاع وهـى أقـسام األطـراف بـصفة عامـة سـواء نحـو الـشرق ملحوظ فى األقسام األخرى التى أخذت 
وهـــذان )  المنتـــزة –الرمـــل ( ولكـــن ازدیـــاد النـــسبة یظهـــر بوضـــوح فـــى أقـــسام الـــشرق أى فـــى قـــسمى ، أو الغـــرب 

   .١٩٧٦ لتعداد ًامن جملة سكان المحافظة تبع% ٣٢,٣القسمان كان نصیبهما 
مــن جملــة ســكان المحافظــة ، %٤١,٥ واضــحة وارتفعــت نــسبتهما إلــى ثــم بــدأ فــى التزایــد بعــد ذلــك و بــسرعة

  . ٢٠٠٦من جملة سكان % ٤٦,٧ثم إلى ، ١٩٩٦ لتعداد ًاتبع% ٤٦,٣ثم إلى ، ١٩٨٦
فقــد بلغــت نــسبتها مــن جملــة ) بــرج العــرب _ العامریــة _ الدخیلــة ( أمــا عــن األقــسام الغربیــة والممثلــة فــى  -٢

 ثم ارتفعـت ١٩٨٦من جملة سكان % ٤,٣ وانخفضت إلى ١٩٧٦ لتعداد ًاتبع% ٥,٤سكان المحافظة من 
  .٢٠٠٦ -١٩٩٦ لبیانات التعداد لعامى ًاتبع% ٢٢,٥و % ١٣,٨نسبتها لتصبح 

مـن جملـة سـكان % ٣٠,٩من العرض السابق یتضح أن األقسام التى تشهد انخفاض فى عدد سكانها تسهم بنحو 
مــن نــصیب أقــسام األطــراف والتــى تمثــل فــى مجملهـــا % ٦٩,١المحافظــة فــى حــین تــصبح النــسبة المتبقیــة وهــى 

   .خمسة أقسام من جملة أربعة عشرة قسم 
   تغیر حجم السكان على مستوى شیاخات المحافظة -٢

تركز بعض الدراسات الجغرافیة والسكانیة منها خاصة علـى دراسـة بعـض الخـصائص الـسكانیة فـى المـستویات 
ة توزیــع الــسكان بالــشیاخات فــى ذلــك الفــصل إلــى إبــراز أثــر بعــض وتهــدف دراســ، اإلداریــة الــصغرى كالــشیاخات 

و لمزیـد مـن توضـیح مـا طـرأ علـى ، العوامل الجغرافیة شدیدة المحلیـة فـى تبـاین توزیـع سـكان محافظـة اإلسـكندریة 
 لمجموعـة مـن الفئـات الحجمیـة كمـا تظهـر فـى ًافقد تم تقسیم الشیاخات طبق، أحجام شیاخات محافظة اإلسكندریة 

ــــسكان الــــشیاخات فــــى الفتــــرة و ،  ) ٣-١(والــــشكل رقــــم  ) ٣-١(لجــــدول رقــــم ا         الــــذى یوضــــح التطــــور الحجمــــى ل
  :ومنه تتضح الفئات الحجمیة اآلتیة ،  ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( 

   الفئة األولى  -
تتـوزع بقــسمى ضــمت هـذه الفئـة شــیاختان ، تـضم هـذه الفئــة شـیاخات زاد حجمهـا الــسكانى عـن مئــة ألـف نـسمة 

 وبلغــت نــسبتهما مــن جملــة عــدد ٢٦٥٨٩٦دنــا الجدیــدة و أمبــروزو ومحـرم بــك بعــدد : وهمــا ، رمـل و محــرم بــك ال
ثالثـة  لتصبح سـت شـیاخات تقـع فـى ١٩٨٦وارتفعت عدد الشیاخات لعام  ، ١٩٧٦ لتعداد ًاتبع%  ١١,٤السكان 

 – المنــدرة قبلــى -یدى بــشر قبلــى ســ( و قــسم المنتــزة )  دنــا الجدیــدة –ســان اســتیفانو ( قــسم الرمــل : أقــسام وهــى 
مـن جملـة % ٣٦,٧ بنـسبة ١٠٨٠٠٣٩وبلـغ عـدد سـكانهم ) أمبروزو محرم بـك ( وقسم محرم بك ) السیوف قبلى 
قــسم :   تقــع فــى قــسمى ١٩٩٦ لتعــداد ًاوتنــاقص عــدد الــشیاخات لتــصبح ثــالث شــیاخات فقــط تبعــ، عــدد الــسكان 

% ١٦,٣ بنـسبة ٥٤٥٥٥بعـدد سـكان )  الـسیوف قبلـى – بشر قبلى سیدى( و قسم المنتزة ) دنا الجدیدة ( الرمل  
 ارتفع عدد الـشیاخات لیـصبح عـددها ثمـان شـیاخات تقـع ٢٠٠٦وفى التعداد األخیر عام ، من جملة عدد السكان 

قـسم ، )  المنـدرة بحـرى – الـسیوف قبلـى – سـیدى بـشر قبلـى –المنـدرة قبلـى ( قسم المنتـزة : أربعة أقسام وهى فى 
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) العجمــى البحریــة ( وقــسم الدخیلــة ، ) قطــاع مریــوط( وقــسم العامریــة ، )  حجــر النواتیــة –دنــا الجدیــدة  ( الرمــل
   .من جملة عدد السكان بالمحافظة % ٣٤,٣ بنسبة ١٤٢٦٣٦٢بعدد سكان بلغ 

  تصنیف شیاخات محافظة اإلسكندریة حسب فئات حجمها السكانى خالل الفترة  ) ٣-١(جدول رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ 
عدد  فئةال

 الشیاخات
النسبة 
 المئویة

عدد 
 الشیاخات

النسبة 
 المئویة

عدد 
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عدد 
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 ٣ ٣٨ ٣,٤ ٣٥ ٢,٤ ٢٢ ٣ ٢٤ ٤٩٩٩أقل من 
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١٥,٤ ٢٠ ٢٤,١ ٢٧ ٢٢,٥ ٢٣ ٢٤,٤ ٢٠ ٣٩٩٩٩: ٢٠٠٠٠ 
١٩,٧ ١٧ ٢١,٦ ١٥ ٢٧,٩ ١٦ ٢٢,١ ١٠ ٥٩٩٩٩ : ٤٠٠٠٠ 
١٠,٥ ٦ ٤,٢ ٢ ٥ ٢ ٨,٦ ٣ ٧٩٩٩٩: ٦٠٠٠٠ 
٦,٥ ٣ ٨,٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٩٩٩٩: ٨٠٠٠٠ 

 ٣٤,٣ ٨ ١٦,٣ ٣ ٣٦,٧ ٦ ١١,٤ ٢  فأكثر١٠٠٠٠٠
 ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ١٢٩ ١٠٠ ١٢٩ الجملة

  ة الثانیة الفئ
وقـد احتـوت ،  نـسمة  ألـف ١٠٠  إلـى أقـل مـن  ٨٠٠٠٠ضمت الشیاخات التى ترواح حجمها السكانى مابین 

بعـد أن كانـت التتمثـل فـى أى شـیاخة مـن قبـل فـى  ، ٢٠٠٦وظلت كذلك عـام  ، ١٩٩٦على ثالث شیاخات عام 
                 مینــــــــا البــــــــصل قــــــــسم: وهــــــــى أقــــــــسام ثــــــــالث  فــــــــى ١٩٩٦ تقــــــــع تلــــــــك الفئــــــــة لعــــــــام ، ١٩٨٦ و ١٩٧٦عــــــــامى 

 ٢٧٥٧٦٩بعــدد ســكان بلــغ ) الدخیلــة ( وقــسم الدخیلــة )  ومحــرم بــك -أمبــروزو( و قــسم محــرم بــك ) المتــراس ( 
 إال أن انخفـض ٢٠٠٦و ظلـت كمـا هـى الـثالث شـیاخات بتلـك الفئـة لعـام ، من جملة عدد الـسكان % ٨,٣بنسبة 

   .لة عدد السكان من جم% ٦,٥ بنسبة ٢٦٩٣٨٤عدد سكانها لیصبح 
  الفئة الثالثة 

، وتمثـل الفئـة الثاثـة ،  نـسمة ٨٠٠٠٠ إلـى أقـل مـن ٦٠٠٠٠ ضمت الشیاخات التى تـرواح حجمهـا الـسكانى مـابین
 مــن جملــة عــدد ســكان ٢٠٠٦عــام % ١٠,٥إلــى  ، ١٩٧٦عــام % ٨,٦ارتفعــت نــسبة ســكان تلــك الفئــة مــن وقــد 

احتــوت تلــك الفئــة علــى ثــالث شــیاخات لعــام  ، ١٩٩٦ و ١٩٨٦وانخفــضت تلــك النــسبة فــى التعــدادان المحافظــة 
و قــسم ) بوالینواالســكندرانى( و قــسم محــرم بــك ) ســیدى بــشر قبلــى ( قــسم المنتــزة :  تقــع فــى ثــالث أقــسام ١٩٧٦

، مـن جملـة عـدد سـكان المحافظـة % ٨,٦ نـسمة وبنـسبة ٢٠١١٠٦بعدد سـكان بلـغ ) الحضرة قبلى ( باب شرقى 
و قـــسم مینـــا ) التوفیقیــة ( قـــسم المنتـــزة : ضت عـــدد الـــشیاخات لتــصبح شـــیاختان بقــسمى  انخفــ١٩٨٦وفــى تعـــداد 

و تمثلـــت تلـــك الفئـــة ، مـــن جملـــة عـــدد الـــسكان % ٥ نـــسمة بنـــسبة ١٤٥٧٩٢بعـــدد ســـكان ) المتـــراس ( البـــصل 
 بنـــسبة ١٣٩٨٨٢بعـــدد ســـكان ، )  الظاهریـــة –حجـــر النواتیـــة ( تقعـــا فـــى قـــسم الرمـــل  ، ١٩٩٦بـــشیاختان لعـــام 

 ســـت  ارتفـــع عـــدد الـــشیاخات لیـــصبح عـــددها٢٠٠٦وفـــى التعـــداد األخیـــر عـــام ، مـــن جملـــة عـــدد الـــسكان % ٤,٢
وقـــسم ) قطــاع النهـــضة ( و قــسم العامریـــة ، ) خورشــید البحریـــة ( قـــسم المنتـــزة : شــیاخات تقـــع فــى خمـــسة أقــسام 



 ٢٤

وارتفـع ، ) الظاهریـة ( لرمـل و قـسم ا)  عزبـة سـعد –عزبـة النزهـة ( وقسم سیدى جـابر ) البیطاش غرب ( الدخیلة 
  . من جملة عدد سكان المحافظة  % ١٠,٥ بنسبة ٤٣٥٣٩٨عدد سكان تلك الفئة لیصبح 

  
  الفئة الرابعة 

وقـد ارتفـع عـدد ،  نـسمة ٦٠٠٠٠إلـى أقـل مـن  ٤٠٠٠٠اشتملت على الشیاخات التـى تـرواح عـدد سـكانها بـین 
وعلـى  ، ٢٠٠٦شـیاخة لعـام  إلـى سـبع عـشرة ١٩٧٦ام عـشرة  شـیاخات  لعـمـن لشیاخات التى تضمها هـذه الفئـة ا

الـــرغم مـــن تلـــك االرتفـــاع فـــى عـــدد الـــشیاخات إال ان هنـــاك تنـــاقص فـــى نـــسبة عـــدد الـــسكان فبعـــد أن كانـــت تمثـــل 
ــــسكان لعــــام % ١٩,٧ أصــــبحت  ١٩٧٦لعــــام % ٢٢,١ ــــة فــــى عــــام ٢٠٠٦مــــن جملــــة عــــدد ال ــــك الفئ   ضــــمت تل
١٩٧٦.  

و ، )األبراهیمیـة قبلـى ( قـسم بـاب شـرقى : خات تتـوزع تـسعة أقـسام  عـشرة شـیا١٩٧٦و ضمت تلك الفئة عـام 
غــیط العنــب ( و قــسم كرمــوز ، )  المنــدرة قبلــى –الــسیوف قبلــى ( وقــسم المنتــزة ) البــاب الجدیــد( قــسم محــرم بــك 

) القــصعى بحــرى(وقــسم الرمــل ، ) ســیدى جــابر ( وقــسم ســیدى جــابر ) راغــب باشــا ( وقــسم محــرم بــك ، ) شــرق 
مــن % ٢٢,١ نــسمة بنــسبة ٥١٥٣٥٦بعــدد ســكان بلــغ ) الظاهریــة ( وقــسم الرمــل ) المتــراس ( نــا البــصل وقــسم می

محـرم :  ست عشرة شـیاخة تقـع فـى ثمانیـة أقـسام وهـى ١٩٨٦ضمت تلك الفئة عام ، جملة عدد سكان المحافظة 
( قـــسم بـــاب شـــرقى ، )  راغـــب باشـــا – الـــصبحیة وعزبـــة شـــركس – البـــاب الجدیـــد –بوالینـــو االســـكندرانى ( بـــك   

 – الظاهریــــة –المحروســــة ( وقــــسم الرمــــل ،  ) الدخیلــــة ( وقــــسم الدخیلــــة ، )  الحــــضرة قبلــــى –االبراهیمیـــة قبلــــى 
، )  جـامع سـلطان –غـیط العنـب شـرقى ( وقـسم كرمـوز ، ) كـوم الدكـة شـرق ( وقسم العطارین ، ) القصعى قبلى 

بعــــدد ســــكان ، ) ســــیدى جــــابر ( وقــــسم ســــیدى جــــابر ) ى الوردیــــان قبلــــ–المفــــروزوة غــــرب ( وقــــسم مینــــا البــــصل 
خمــس ، ضــمت الفئــة الرابعــة  ، ١٩٩٦وفــى عــام ، مــن جملــة ســكان المحافظــة % ٢٧,٩ نــسمة بنــسبة ٨٢٠١٢١

 –قطـاع النهـضة ( و قـسم العامریـة ، )العجمى البحریـة ( قسم الدخیلة : عشرة شیاخة تتوزع فى سبعة أقسام وهى 
و قـسم بـاب ، )  زعربانـة والحمـام – القـصعى قبلـى – سـان اسـتیفانو –المحروسـة  ( وقسم الرمـل، ) قطاع مریوط 

وقـسم مینـا البــصل      ، )  سـیدى جـابر – عزبـة سـعد –عزبـة النزهـه ( وقـسم سـیدى جـابر ، ) الحـضرة قبلـى ( شـرقى 
 و فـــى ،مـــن جملـــة عــدد ســـكان المحافظـــة % ٢١,٦ نـــسمة بنــسبة ٧٢١٧١٤بعـــدد ســكان بلـــغ ) الوردیــان قبلـــى ( 

زاویـة عبـد ( قـسم العامریـة : التعداد األخیر بلغت عدد الشیاخات سبع عـشرة شـیاخة تتـوزع فـى خمـسة أقـسام وهـى 
 الـسیوف – المنـشیة البحریـة –سـیدى بـشر بحـرى ( و قـسم المنتـزة   ، )  العامریة غرب – الذراع البحرى –القادر 
)  فلمــنج – القـصعى قبلـى – زعربانـة والحمـام –محروسـة  ال–سـان اســتیفانو ( وقـسم الرمـل ، )  المعمـورة –بحـرى 

 بوالینـــو –الـــصبحیة وعزبــة شـــركس ( وقــسم محـــرم بــك ، )  عزبـــة الجـــامع –الحـــضرة قبلــى ( وقــسم بـــاب شــرقى ، 
  .من جملة سكان اإلسكندریة % ١٩,٧ نسمة بنسبة ٨٢٠٢٤٦بعدد سكان بلغ )  أبیس –االسكندرانى 

  الفئة الخامسة 
وقـد احتـوت ،  نـسمة ٤٠٠٠٠ إلـى أقـل مـن ٢٠٠٠٠ تـرواح عـدد سـكانها بـینلشیاخات التـى ضمت هذه الفئة ا

  قسم الرمل و قسم مینا البصل  وقسم باب شرقى و:  تقع فى ثمانیة أقسام وهى ١٩٧٦على عشرین شیاخة عام 



 ٢٥

  )٢٠٠٦-١٩٧٦(  اإلسكندریة للفترة شیاخاتالتطور العددى لتوزیع السكان فى  )  ٣- ١( رقم شكل

  
  
  
  

 ٢٠٠٦عام ) ٤  (١٩٩٦عام ) ٣    (١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(

)٢( )١( 

)٤( )٣( 



 ٢٦

 ٥٦٨٧٦٢بعــدد ســكان بلــغ ، قــسم كرمــوز و قــسم محــرم بــك و قــسم ســیدى جــابر وقــسم المنتــزة وقــسم الدخیلــة 
 حـوالى ثـالث ١٩٨٦و قد بلغت عدد شیاخات تلك الفئـة عـام ، من جملة عدد السكان بالمحافظة % ٢٤,٤بنسبة 

 نـــسمة بنـــسبة ٦٦١٦٩٧الفئـــة و بلـــغ عـــدد ســـكان تلـــك  ، ١٩٧٦وعـــشرین شـــیاخة تقـــع فـــى األقـــسام نفـــسها لعـــام 
 شــیاخة تقــع فــى ٢٧ بلغــت عــدد شــیاخات تلــك الفئــة حــوالى ١٩٩٦وفــى عــام ، مــن جملــة عــدد الــسكان % ٢٢,٥

) العامریــة شــرق (  ویـضاف الــیهم قــسم العامریـة بــشیاخة ١٩٨٦، ١٩٧٦تـسعة أقــسام وهــى األقـسام نفــسها لعــامى 
 ٢٠٠٦وفـى تعـداد ، من جملة عدد الـسكان % ٢٤,١  نسمة بنسبة٨٠٦٢٧٧وارتفع عدد سكان تلك الفئة لیصبح 

 وقـد بلـغ عـدد ١٩٩٦ شیاخة تتـوزع فـى تـسعة أقـسام وهـى األقـسام نفـسها فـى عـام ٢٠بلغ عدد شیاخات هذه الفئة 
   .من جملة سكان المحافظة % ١٥,٤ نسمة بنسبة ٦٣٩٤١٩سكانها 

  الفئة السادسة والسابعة 
،   نــــسمة ٢٠٠٠٠ نــــسمة إلــــى أقــــل مــــن ٥٠٠٠  ســــكانها بــــینتــــرواح عــــددضـــمت هــــذه الفئــــة الــــشیاخات التــــى 

 ٧٠ عـدد ١٩٧٦وتعرضت أعداد الشیاخات التى وقعت ضمن هذه الفئة للتناقص المستمر ؛ فقد ضـمت فـى عـام 
 شـیاخة بعـدد ٦٠و تناقـصت إلـى ، مـن جملـة عـدد الـسكان % ٣٠ نسمة بنسبة ٧٠٢٦٩٥شیاخة بعدد سكان بلغ 

 شـیاخة ٥٠وتناقـصت إلـى  ، ١٩٨٦ لتعـداد عـام ًامـن جملـة الـسكان تبعـ% ٢١ نسمة بنسبة ٦١٨٥٨١سكان بلغ 
و مـع التنـاقص اصـبحت تمثـل ، مـن جملـة الـسكان % ١٤,٥ نسمة بنـسبة ٤٨٤٢١١ بعدد سكان بلغ ١٩٩٦عام 

   .من جملة سكان المحافظة % ١٠,٧ نسمة بنسبة ٤٤٢٢٣٠ شیاخة بعدد سكان بلغ ٤٣ حوالى ٢٠٠٦فى عام 
  الفئة الثامنة 

 ًا شــیاخة تبعــ٢٤ضــمت هــذه الفئــة ،  نــسمة ٥٠٠٠ یقــل حجــم ســكانها عــن ضــمت هــذه الفئــة الــشیاخات التــى
وتتــوزع بــستة أقــسام ، مــن جملــة ســكان المحافظــة % ٣بنــسبة ،  نــسمة ٦٩٥٩٣بعــدد ســكان بلــغ  ، ١٩٧٦لتعــداد 
 –الجنینـــة الواســــعة  – الجنینـــة الكبیـــرة -مـــشمس البـــصل ( و قـــسم اللبـــان ، ) الحلـــوجى ( قـــسم الجمـــرك : وهـــى 

و )  القرداحــى – التوفیقیــة –المهــاجرین ( وقــسم المنتــزة ، )  ســوق الجمعــة والمنیــر – الــسكة الجدیــدة –الــصابورة 
           وقـــــــسم العامریـــــــة     ، )  حــــــوض ســـــــكرة – الـــــــذراع البحـــــــرى – مدینـــــــة بـــــــرج العــــــرب –بهــــــیج ( قــــــسم بـــــــرج العـــــــرب 

)  العامریـة غـرب – زاویـة عبـد القـادر – مـرغم – العجمـى القبلیـة –اریـة  الهو– الـذراع البحـرى –ایكنجى مریوط ( 
 ًا وتناقــصت نــسبة تلــك الــشیاخات تبعــ،)  البیطــاش شــرق – البیطــاش غــرب –العجمــى البحریــة ( وقــسم الدخیلــة ، 

 ٢٢وضــمت ، مــن جملــة ســكان المحافظــة % ٢,٤مــن حیــث الــسكان حیــث بلغــت نــسبتها حــوالى  ، ١٩٨٦لتعــداد 
 ًاوتبعــ، الجمــرك و العامریــة والمنتــزة و كرمــوز و اللبــان والدخیلــة وبــرج العــرب : زعــة بأقــسام ســبعة وهــى شــیاخة مو

وارتفعــــت عـــدد تلــــك ، مــــن جملـــة ســــكان المحافظـــة % ٣,٤ شــــیاخة بنـــسبة ٣٥ ضـــمت تلــــك الفئـــة ١٩٩٦لتعـــداد 
مـــن جملـــة % ٣ نـــسمة بنـــسبة ١٢٤٣٣٧بلـــغ عـــدد ســـكانها حـــوالى  ، ٢٠٠٦ شـــیاخة لعـــام ٣٨الـــشیاخات لتـــصبح 

مینا البصل و العطارین وبـرج العـرب و اللبـان و الجمـرك و كرمـوز : وتتوزع بسبعة أقسام وهى ، سكان المحافظة 
  . المنشیة و

  
  



 ٢٧

  كثافة السكان  : ًاثانی
ٕواذا كانت أقسام اإلسكندریة تتباین فیمـا بینهـا مـن ،  للعالقة بین المساحة وعدد السكان ًاتعد كثافة السكان نتاج

 ولمــا كانــت دراســة توزیــع ،ث مــساحتها وعــدد ســكانها فــإن كثافــة الــسكان تتبــاین بالتــالى فیمــا بعــضها الــبعض حیــ
 تهتم فقط بتوزیع الحجم السكانى المجرد دون أعتبار للمساحة فـإن الكثافـة هـى التـى توضـح إلـى أى ًاالسكان عددی

   .) ٩٥ص ، ١٩٨٠، حمد أبو عیانة فتحى م(  لمساحة القسم أو الشیاخة ًاحد یزید الحجم أو یقل تبع
  كثافة األحیاء  -٣

تطـور الكثافـة الـسكانیة فـى أحیـاء محافظـة اإلسـكندریة خـالل الفتـرة ) ٤-١( والـشكل رقـم  ) ٤-١(یوضح الجدول 
ویمكن تحلیـل أرقامـة علـى النحـو  ، ٢٠٠٦طبقا لمساحة المحافظة حسب حدوده اإلداریة عام ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( 

  :التالى 
/  نـسمة ١٠٠٠٠ا عـن مـفة إلى مستویات عالیة فى حى الجمرك وحـى غـرب وتزیـد الكثافـة فیهاترتفع الكث  -أ 

   ،ومرد ذلك إلى قربهما من میناء اإلسكندریه ،  خالل فترة الدراسة ٢كم
 ویـــضم فـــى عـــامى ٢كـــم/ نـــسمة ١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠ تتـــراوح كثافـــة الـــسكان بأحیـــاء تلـــك الفئـــة فیمـــا بـــین   - ب 

  ، یضم إلیهما حى المنتزة ٢٠٠٦ -١٩٩٦وفى عامى ) رق  حى ش–حى وسط  ( ١٩٨٦ و ١٩٧٦

و تحتـوى هــذه  ، ٢كــم/  نـسمة ٥٠٠٠حیــث تقـل عــن ،  أقـل أحیــاء المحافظـة مــن حیـث الكثافــة الـسكانیة   -ج 
و ١٩٩٦وفـــى عـــامى )  بـــرج العـــرب – العامریـــة –المنتـــزة (  علـــى أحیـــاء ١٩٨٦ و ١٩٧٦الفئـــة عـــامى 

  . تضم حى العامریة و حى برج العرب ٢٠٠٦
على مستوى أحیاء محافظة اإلسكندریه ونسبة تغیرها التباین المكانى لمعدل الكثافة السكانیة  ) ٤-١(جدول رقم 

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( خالل الفترة 

 لحى ا
كثافة 

  السكان 
١٩٧٦ 

  كثافة السكان
١٩٨٦ 

نسبة التغیر 
%  

 )١٩٧٦ -
١٩٨٦( 

  كثافة السكان
١٩٩٦ 

نسبة التغیر 
%  

)١٩٨٦ -
١٩٩٦( 

  كثافة السكان
٢٠٠٦ 

نسبة 
  %التغیر 

 )١٩٩٦ -
٢٠٠٦( 

نسبة 
  %التغیر 

 )١٩٧٦ -
٢٠٠٦( 

 ٢٧٦,٢ ٣٤,٦ ٩١٩٩ ٤٢,٩ ٦٨٣٣ ٩٥,٥ ٤٧٨١ ٢٤٤٥ المنتزه

 ٦٨,٥ ١٣,٢ ٩٢٤٢ ١٢,١ ٨١٦١ ٣٢,٨ ٧٢٨١ ٥٤٨٤ شرق

 ١٧,١- ٠,٩- ٧٦٤٣ ١٤,٥- ٧٧١٢ ٢,١- ٩٠٢٥ ٩٢٢٣ وسط

 ١٩,٧ ١٤,١- ٦٧٠٩٦ ٨,٤- ٧٨١٣٥ ٥٢,٢ ٨٥٣٢٣ ٥٦٠٦٤ الجمرك

 ٥٣,٤- ١٦,٥- ١٠٢٢٧ ٢٣,٤- ١٢٢٤٥ ٢٧,٢- ١٥٩٩١ ٢١٩٦٧ ربغ

 ٨٠٠,٠ ٩٧,٤ ٣٨٧ ٢٩٢,٠ ١٩٦ ١٦,٣ ٥٠ ٤٣ العامریة

 ١٦٨,٠ ١٢٧,١ ٢٦٨ ١٢٦,٩ ١١٨ ٤٨,٠- ٥٢ ١٠٠ برج العرب

 ٧٥,٢ ٢٣,٤ ١٤٥٤ ١٧,٤ ١١٧٨ ٢٠,٨ ١٠٠٣ ٨٣٠ الجملة
 مركــز المعلومــات ودعــم –محافظــة اإلســكندریة : ء مــصدرها مــساحة األحیــا، الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحــصاء : المــصدر

   .٢٠٠٦- وصف محافظة اإلسكندریة بالمعلومات –اتخاذ القرار 



 ٢٨

ویمكــن مــن خــالل دراســة تطــور الكثافــة باألحیــاء أن نقــسم المحافظــة إلــى أربــع مجموعــات حــسب معــدالت التغیــر 
  ) ٥-١( الكثافى بها على النحو اآلتى وكما فى الشكل رقم 

  
  % :١٠٠ أحیاء یزید معدل التغیر الكثافى بها عن -أ

     وفـــى الفتــــرة  ،  ال تتمثـــل فــــى أى حـــى مــــن أحیـــاء المحافظــــة ، )  ١٩٨٦-١٩٧٦(  التغیــــر الكثـــافى للفتــــرة ًا  تبعـــ
صـبحت تــضم حـى بــرج  أ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( وفــى الفتـرة ، أصـبحت تـضم حــى العامریـة فقـط ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( 

 بــرج – العامریــة –المنتــزة (  فأصــبحت تتمثــل فــى أحیــاء ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( تــرة مــابین  أمــا فــى الف، العــرب فقــط 
   .وهى أحیاء تمثل مناطق التوسع العمرانى والزراعى نحو الجنوب والغرب والشرق  )العرب 

   % :١٠٠ – ٥٠ أحیاء ترواح معدل التغیر بهما من -ب
و فــى عــام ، حــى المنتــزة وحــى الجمــرك ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  التغیــر الكثــافى للفتــرة ًا وتــشمل هــذه المجموعــة تبعــ

      أمـــا فـــى الفتـــرة مـــابین ، هـــذه الفئـــة ال تتمثـــل فـــى أى حـــى مـــن أحیـــاء المحافظـــة ) ١٩٩٦- ١٩٨٦(الفتـــرة مـــابین 
تـــضم حـــى ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( أمـــا بـــالفترة مـــابین ، أصـــبحت تتمثـــل فـــى حـــى العامریـــة فقـــط )  ٢٠٠٦-١٩٩٦( 

   ،شرق
  % :٥٠ الكثافى بها أقل من  أحیاء معدل التغیر-ج

حـــى الرمـــل وحـــى العامریـــة وفـــى الفتـــرتین     ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦( ًتـــشمل هـــذه المجموعـــة تبعـــا لتتغیـــر الكثـــافى للفتـــرة 
فتــشمل )  ٢٠٠٦-١٩٧٦( أمـا للفتــرة ، تـشمل حــى المنتـزة وحــى شــرق )  ٢٠٠٦-١٩٩٦( و ) ١٩٩٦-١٩٨٦( 

  . حى الجمرك 
  % ) :أقل من صفر ( الكثافى  أحیاء تناقص بها معدل التغیر -د

ــــافى للفتــــرة  و فــــى الفتــــرتین ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦( ً   وتــــضم أحیــــاء وســــط وغــــرب و بــــرج العــــرب تبعــــا للتغیــــر الكث
) ٢٠٠٦-١٩٧٦( وفـى الفتـرة ) وسـط و الجمـرك و غـرب( تضم أحیـاء )  ٢٠٠٦-١٩٩٦( و ) ١٩٩٦-١٩٨٦(

  . یث تتسم بتناقص معدل نمو السكان بها وهى أحیاء تمثل مناطق طرد سكانى ح، تضم حى وسط وحى غرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  لكثافة السكانیة على مستوى أحیاء محافظة اإلسكندریه خالل الفترة لالتباین المكانى  ) ٤-١ ( رقم شكل
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

 

  

  ٢كم/  نسمة ٥٠٠٠أقل من 
  ٢كم/ ١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠

  ٢كم/ ٢٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠
 ٢كم/ ٢٥٠٠٠أكثر من 

   ١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(
 ٢٠٠٦عام ) ٤ (    ١٩٩٦عام ) ٣(         

)٢( )١( 

)٤( )٣( 



 ٣٠

  ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( معدالت التغیر الكثافى بأحیاء محافظة اإلسكندریة للفترة  ) ٥ -١( شكل رقم 

  

    

  معدالت سالبة 
  %٥٠ –الصفر 

١٠٠ -  % ٥٠%   
  %١٠٠أكثر من 

   ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( الفترة  )٢   ( ) ١٩٨٦-١٩٧٦( الفترة )  ١(
 ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( الفترة ) ٤ (    ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الفترة ) ٣(     

)١( 
)٢( 

)٤( )٣( 



 ٣١

  : كثافة األقسام -٢
بـــل یتخطـــاه إلـــى التبـــاین المكـــانى بـــین ،     ال یتوقـــف التبـــاین الكثـــافى لـــسكان المحافظـــة عنـــد الحـــدود الزمانیـــة 

وكـذلك التبـاین علـى مـستوى ، و أهمهـا التبـاین بـین أقـسام المحافظـة ، الوحـدات اإلداریـة المكونـة لمنطقـة الدراسـة  
و یمكـن مــن تتبـع بیانــات الجـدول رقــم ،  عنـد تحلیــل هـذا التبــاین ًادراســة أكثـر عمقــوتـصبح ال، شـیاخات المحافظــة 

  :تقسیم أقسام محافظة اإلسكندریة إلى أربع نطاقات وهى  ) ٦-١(والشكل رقم  ) ٥-١(
    النطاق األول-أ

كندریة و قــد ســجلت األقــسام القدیمــة باإلســ ، ٢كــم/  نــسمة ٦٠٠٠٠ وضــم هــذا النطــاق أقــسام تزیــد كثافتهــا عــن 
 وقـــد ،وهـــو أمـــر طبیعــى ألن هـــذه األقــسام كانـــت تـــشكل النــواة األولـــى لإلســكندریة الحالیـــة ، أعلــى كثافـــة ســكانیة 

 أصــبح یــضم هــذا النطــاق ١٩٧٦ففــى عــام ، احتلــت بعــض هــذه األقــسام المراتــب األولــى بالنــسبة لكثافــة الــسكان 
 – اللبـان – المنـشیة –العطـارین (  تـضم أقـسام ١٩٨٦ لتعداد عام ًاوتبع، )  المنشیة – كرموز –الجمرك ( أقسام 

و مــرد  ، ٢٠٠٦و ١٩٩٦وذلـك فـى عـامى  )  اللبـان – المنــشیة –العطـارین ( و أصـبحت تـضم أقـسام )  كرمـوز 
 لفئـات سـكانیة تـرات مبكـرة مـن القـرن العـشرین وربمـاإرتفاع الكثافة السكانیة إلى هـذا الحـد دور الهجـرة الوافـدة فـى ف

 بـــصدراة أقـــسام المحافظـــة منـــذ ًاومـــا یؤكـــد ذلـــك قـــسم الجمـــرك ظـــل محتفظـــ، بارتفـــاع حجـــم األســـرة خاصـــة تتمیـــز 
فقــــد بلغــــت كثافــــة الــــسكان بــــه  )٤٢ص ، ٢٠٠٢، عبــــد اهللا عبــــد الــــسالم ( النــــصف الثــــانى مــــن القــــرن العــــشرین 

 ٢كـم/ ة     نـسم١٧٠١٤٦أمـا قـسم العطـارین فقـد بلغـت كثافـة الـسكان بـه  ، ١٩٧٦ عـام ٢كم/ نسمة ١٣٣٣٧٧
   . ٢كم/ نسمة ١٤٨٢١٨ بلغت كثافة السكان به ٢٠٠٦ وفى عام ١٩٨٦لعام 

   النطاق الثانى -ب
سـیدى ( ویـضم أقـسام  ، ٢كـم/  نـسمة ٦٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠    تترواح كثافة السكان بأقسام هذا النطاق فیما بـین 

 أصـبح یـضم أقـسام ١٩٨٦ عـام وفـى ، ١٩٧٦ لتعـداد عـام ًاوذلـك تبعـ)  اللبان – العطارین – باب شرقى –جابر 
     أصـــبحت تـــضم أقـــسام ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ لتعـــدادى ًاوطبقـــ، )  الجمـــرك – بـــاب شـــرقى – ســـیدى جـــابر –الرمـــل ( 
 فقـسم الرمــل وسـیدى جـابر وتواجــده فـى هـذه الفئــة ،)  الجمـرك – كرمــوز – بـاب شـرقى – سـیدى جــابر –الرمـل ( 

 ،  ًا ریفیــًاویــضم قــسم الرمــل هامــش، النمــو الــسكانى إلــى حــد مــا فهمــا قــسمان یتمیــزان  بارتفــاع معــدل ، لــه أســبابه 
 –بــاب شــرقى ( أمــا أقــسام    ، كمـا أنــه یمثــل منــاطق التوســع العمرانـى و جــذب الهجــرة الوافــدة بقــسم سـیدى جــابر 

   .فهى أقسام نطاق العمران القدیم وتتسم تلك األقسام بنفس خصائص النطاق األول )  كرموز –الجمرك 
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

 محافظة اإلسكندریه قسامعلى مستوى أونسبة تغیرها التباین المكانى لمعدل الكثافة السكانیة ) ٥-١( جدول رقم 
  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( خالل الفترة 

الكثافة  القسم
١٩٧٦ 

الكثافة 
١٩٨٦ 

معدل 
  التغیر
١٩٧٦-
١٩٨٦ 

الكثافة 
١٩٩٦ 

معدل 
  التغیر
١٩٨٦-
١٩٩٦ 

الكثافة 
٢٠٠٦ 

معدل 
  التغیر
١٩٩٦ 

-٢٠٠٦  

ل معد
  التغیر

 ١٩٧٦-
٢٠٠٦ 

 ٢٧٦,٣ ٣٤,٦ ١٠٨٦٨,٥ ٤٢,٩ ٨٠٧٣,١ ٩٥,٦ ٥٦٤٩ ٢٨٨٨,٣ المنتزه
 ٦٨,٧ ١١,٦ ٢٤٨٤٧,١ ١٠,٣ ٢٢٢٧١,٩ ٣٧,١ ٢٠١٩٩,١ ١٤٧٢٨,٣ الرمل

 ٦٧,٨ ١٩,٢ ٣٥٩٧٨,٤ ١٩,١ ٣٠١٧٨,٧ ١٨,٢ ٢٥٣٤٥,٣ ٢١٤٣٥,٨ سیدى جابر
 ١٦,٧- ٤,١ ٢١١٤٤,٦ ١٥,٤- ٢٠٣٠٩,٨ ٥,٤- ٢٤٠١٨,٥ ٢٥٣٩١,٨ باب شرقى
 ٨٧,٩- ١٧,٤- ١٠٨٢,٢ ٢٥,٣- ١٣١٠,٤ ٨٠,٤- ١٧٥٥,٢ ٨٩٦٤,٤ محرم بك
 ٢٩٩,٢ ١,١- ١٤٨٢١٨,٣ ١٢- ١٤٩٨٠٥,٩ ٣٥٨,٢ ١٧٠١٤٦,٥ ٣٧١٣٢,٢ العطارین
 ١٨- ٢٣- ٦٤٤٧٣,٧ ٢٥,٢- ٨٣٧٦١,٤ ٤٢,٤ ١١٢٠٢٩,٨ ٧٨٦٥٦,١ المنشیة
 ٤٣,٦- ١٨,٥- ٣٦٣٨٢,٤ ٢٥,٧- ٤٤٦٢٩,٤ ٦,٩- ٦٠٠٦٢,٤ ٦٤٤٨٤,٨ كرموز
 ٢٣٥,٧ ١٢,٩- ١٤٦٥٤٣,٧ ٢,٢- ١٦٨٢٣١ ٢٩٤ ١٧١٩٧٩,٣ ٤٣٦٥١,١ اللبان

 ٨٣,٥- ١١,٨- ٢٢٠٧١ ٢٩,٤- ٢٥٠١٦,٨ ٧٣,٤- ٣٥٤٣٨,٣ ١٣٣٣٧٧,٦ الجمرك
 ٦٢,٦- ١٣,٥- ٥٠٨٠ ١٩,٨- ٥٨٧٢,٢ ٤٦,٢- ٧٣١٨,١ ١٣٦٠٠,٧ مینا البصل

 ٦٤٩,٩ ٧٦,٢ ١١٨٥٦,٤ ١٠١,١ ٦٧٢٧,١ ١١١,٦ ٣٣٤٤,٨ ١٥٨١ الدخیلة
 ٩٤٤,١ ١١٥ ١٠٢٠,١ ١٨٦٠,٧ ٤٧٤,٥ ٧٥,٢- ٢٤,٢ ٩٧,٧ العامریة

 ١٦٧,٨ ١٢٦,٩ ٣٧١,٥ ١٢٦,١ ١٦٣,٧ ٤٧,٨- ٧٢,٤ ١٣٨,٧ برج العرب
 ٧٥,٢ ٢٣,٤ ١٤٥٤ ١٧,٤ ١١٧٨ ٢٠,٨ ١٠٠٣ ٨٣٠ الجملة

  .والكثافة من حساب الطالبة ، المصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لسنوات التعداد 
  .بیانات غیر منشورة ،  مركز دعم واتخاذ القرار –محافظة اإلسكندریة :  مصدرها مساحة األقسام

   النطاق الثالث -ج
ویـضم قـسمى الرمـل و مینـا البـصل لعـام  ، ٢كـم/  نـسمة ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠تترواح كثافة الـسكان هنـا فیمـا بـین 

  وتمثلـــت بقـــسمى    ٢٠٠٦ولكنهـــا وجـــدت فـــى عـــام  ، ١٩٩٦ و ١٩٨٦و ال توجـــد تلـــك الفئـــة فـــى عـــامى  ، ١٩٧٦
، أمـا عـن قـسمى المنتـزة والدخیلـة  ، ًا واضـحًاو قد حققت قسمى الرمل و مینـا البـصل تناقـص) المتنزة و الدخیلة ( 

،  یــستقطب الوافــدین مــن داخــل ومــن خــارج المحافظــة ًا متنوعــًا عمرانیــًافهمـا مــن أقــسام األطــراف التــى تــشهد توســع
لكبیــرة كاإلســكندریة تعــد المخــرج الوحیــد لتخفیــف الــضغط الــسكانى فــى أقــسام كمــا أن أقــسام األطــراف فــى المــدن ا

  . ماتزدحم بالسكان نتیجة تراكمات سكانیة وفدت إلیها فى فترات سابقة  ًاالوسط التى غالب
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

   محافظة اإلسكندریه خالل الفترةعلى مستوى أقساملكثافة السكانیة لالتباین المكانى ) ٦-١( شكل رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

 

  

  ٢كم/ نسمة ٥٠٠٠أقل من 
  ٢كم/ نسمة ١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠من 
  ٢كم /  نسمة ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠من 
  ٢كم/نسمة ٦٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠من 
  ٢كم/ نسمة ١٢٠٠٠٠  -  ٦٠٠٠٠من 

  ٢كم/  نسمة ١٢٠٠٠٠

   ١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(
 ٢٠٠٦عام ) ٤ (    ١٩٩٦عام ) ٣(         

)١( 
)٢( 

)٣( 
)٤( 



 ٣٤

 ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( معدالت التغیر الكثافى بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة  ) ٧ -١( شكل رقم 

  

  
  

  ت سالبةمعدال
  %٥٠ –الصفر 

١٠٠ -  % ٥٠%   
  %١٠٠أكثر من 

   ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( الفترة ) ٢   ( ) ١٩٨٦-١٩٧٦( الفترة )  ١(
 ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( الفترة ) ٤ (    ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الفترة ) ٣(     

)١( 
)٢( 

)٣( 
)٤( 



 ٣٥

 یعتبــر هــذا النطــاق مرحلــة انتقــال بــین منــاطق الكثافــة الــسكانیة المرتفعــة فــى النطــاقین الــسابقین و نظیرتهــا ًاوعمومــ
   .ع ذات الكثافة المنخفضة فى النطاق الراب

  النطاق الرابع -د

ویحتـــوى هـــذا  ، ٢كـــم/  نــسمة ١٠٠٠٠حیــث تقـــل هنـــا عـــن ، أقــل منـــاطق المحافظـــة مــن حیـــث الكثافـــة الـــسكانیة 
ویـضاف إلـى هـذه  ، ١٩٧٦عـام )  بـرج العـرب – العامریـة – الدخیلـة - محـرم بـك –المنتـزة ( النطاق على أقسام 

أمــا ،  تــضم األقــسام نفــسها الــسابقة ١٩٩٦وفــى تعــداد  ، ١٩٨٦ لتعــداد ًاوذلــك تبعــ) مینــا البــصل ( األقــسام قــسم 
وجمیعهــا كمــا هــو ، )  بــرج العــرب – العامریــة – مینــا البــصل -محــرم بــك ( فتــضم أقــسام  ، ٢٠٠٦ لتعــداد ًاتبعــ

 ًاوهـــى المنـــاطق التـــى تتـــسم دائمـــ_   بأســـتثناء قـــسمى مینـــا البـــصل و محـــرم بـــك _ موضـــح مـــن أقـــسام األطـــراف 
 ألنهـــا فـــى معظـــم األحیـــان مـــا تكـــون منـــاطق مفتوحـــة أو ًاى أو الكثافـــة الـــسكانیة المنخفـــضة نظـــربالتخلخـــل الـــسكان

وهـذا مـا ینطبـق ، یكـون العمـران فیهـا مـن النـوع المبعثـر و المحـدود وغیـر الكثیـف ، مناطق تخوم واسعة المـساحة 
 اإلستــصالح التــى تتمیــز فهمــا مــن منــاطق الهــامش الــصحراوى حدیثــة، إلــى حــد كبیــر علــى العامریــة وبــرج العــرب 

وال شـــك أن اتـــساع مـــساحة هـــذین القـــسمین ، بـــالقرى الـــصغیرة الحجـــم والتـــى تتكـــون فـــى جملتهـــا مـــن المهـــاجرین 
انعكست على انخفاض الكثافة بهما انخفاضا شدیدا مقارنة ببقیة األقسام على الرغم من أن الكثافة بهمـا آخـدة فـى 

 -١٩٧٦یــر دلیـل علــى ذلـك أن الكثافـة تــضاعفت أكثـر مـن مــره فیمـا بــین التزایـد بـإطراد فــى التعـدادات األخیـرة وخ
   . فى قسم العامریة ٢٠٠٦

  
ویمكــن مــن خــالل دراســة تطــور الكثافــة باألقــسام أن نقــسم المحافظــة إلــى أربــع مجموعــات حــسب معــدالت التغیــر 

    )٧ -١(فى الشكل رقم الكثافى بها على النحو اآلتى وكما هو موضح 
  % ١٠٠ معدل التغیر بها عن  أقسام یزید-أ

فتـضم ) ١٩٩٦-١٩٨٦( أمـا فـى الفتـرة ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفترة مـا بـین ًا  وتضم العطارین والدخیلة وذلك تبع
العامریـة ( تـضم قـسمى     ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( و فـى الفتـرة األخیـرة ، )  برج العـرب – العامریة –الدخیلة ( أقسام 

 – الدخیلــة – اللبــان – العطــارین –المنتــزة ( أقــسام ) ٢٠٠٠٦-١٩٧٦( ســة وخــالل فتــرة الدرا، )   بــرج العــرب –
ویالحـــظ أن معظـــم تلـــك األقـــسام هـــى منـــاطق جـــذب ســـكانى و تمثـــل منـــاطق التوســـع ، )  بـــرج العـــرب –العامریـــة 

   ،كما تتسم تلك األقسام بارتفاع معدل النمو السكانى بها ، العمرانى والزراعى نحو الجنوب و الغرب 
خفاض الكثافة فى نطـاق األطـراف هـو أمـر طبیعـى التـساع الرقعـة نحوهـا وتتمـشى اإلسـكندریة فـى ذلـك مـع   و ان

مــاهو معــروف عــن توزیــع الكثافــة الــسكانیة داخــل المــدن والتــى تتمیــز بارتفاعهــا فــى الوســط و قلتهــا بالتــدریج نحــو 
   .األطراف 
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  % ١٠٠-٥٠ أقسام تتراوح معدل التغیر الكثافى بها من -ب
-١٩٨٦( أمـــا فـــى الفتـــرة مـــا بـــین ، قـــسم المنتـــزة ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفتـــرة مـــا بـــین ًاوتـــشمل هـــذه المجموعـــة تبعـــ

تـضم قـسم ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( فـى الفتـرة التعدادیـة مـابین ، )  سیدى جابر– الرمل –المنتزة ( تضم أقسام ) ١٩٩٦
وهـــى أقـــسام فـــى ، ) ســـیدى جــابر –الرمـــل ( تـــضم قــسمى )  ٢٠٠٦-١٩٧٦( أمـــا خـــالل فتــرة الدراســـة ، الدخیلــة 

فقـسم المنتــزة یقــع فـى أقــصى شـرق المحافظــة ویــضم هامـشا زراعیــا وبعــض ، معظمهـا مــن أقـسام الجــذب الــسكانى 
إال أنـه كــان یتمیــز بالــسبق فـى جــذب الــسكان إلیــه ، وحـدات االنتــاج الــصناعى كمــصانع أبـو قیــر لألســمدة وغیرهــا 

ذلك لقدم العمران به وكذلك األراضـى الزراعیـة ووقوعـه علـى طریـق وخاصة فى النصف الثانى من القرن السابق و
   .ویمثل مع قسم الرمل مناطق الثقل السكانى بالمحافظة ، النقل المختلفة سواء البریة أم الحدیدیة 

  % ٥٠ أقسام معدل التغیر الكثافى بها أقل من -ج
و فـــى ،  وســـیدى جــابر والمنـــشیة و اللبــان الرمــل: أقــسام ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفتـــرة ًا وتــشمل هــذه المجموعـــة تبعــ

إال أنــه مـن المالحــظ أن ، تتمثـل فــى أقـسام المنتـزة والرمــل و سـیدى جــابر و بـاب شـرقى ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الفتـرة 
بعــد أن كانــت ) المنــشیة واللبــان و بــاب شــرقى ( هــذه األقــسام وصــلت إلــى مرحلــة التــشبع الــسكانى وخاصــة أقــسام 

 ًااجرین فــى فتــرات ســابقة علــى مرحلــة النمــو العمرانــى المتزایــد ألقــسام األطــراف شــرقتــستقبل عــددا كبیــرا مــن المهــ
   . قبیل نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الحادى والعشرین ًاوغرب

  %)أقل من صفر (  أقسام تناقص معدل التغیر الكثافى -د
وذلــك )  بــرج العــرب –لعامریــة  ا– مینــا البــصل – كرمــوز – الجمــرك – محــرم بــك –بــاب شــرقى ( وتــضم أقــسام 

 –بـــاب شـــرقى ( وفـــى الفتــرة التالیـــة أصــبحت تـــضم أقــسام ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للتغیـــر الكثــافى للفتـــرة مــابین ًاتبعــ
وهـــى األقـــسام نفـــسها التـــى ، )  مینـــا البـــصل – الجمـــرك – اللبـــان – المنـــشیة – كرمـــوز – العطـــارین –محـــرم بـــك 

-١٩٧٦( أمـا التغیـر الكثـافى للفتـرة مـابین ، باستثناء بـاب شـرقى ) ٢٠٠٦ -١٩٩٦( تضمها هذه الفئة فى الفترة 
وهــذه األقـسام تمثـل منطقــة طـرد ســكانى حیـث تتــسم ، فتـضم األقـسام الــسابقة باسـتثناء العطــارین و اللبـان ) ٢٠٠٦

یــث كمـا تعــد هـذه األقــسام مـع المجموعــة الـسابقة أقــل منـاطق التغیــر الـسكانى ح، بتنـاقص معـدل نمــو الـسكان بهــا 
   .یالحظ العالقة العكسیة بین معدل التغیر الكثافى للفترة المذكورة من ناحیة و الكثافة السكانیة من ناحیة أخرى 
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   كثافة الشیاخات -٣
تطـــور الكثافـــة الـــسكانیة فـــى شـــیاخات ) ١( و ملحـــق رقـــم  ) ٨-١ (والـــشكل رقـــم  ) ٦-١ (یوضـــح الجـــدول رقـــم 

  : اخات المحافظة إلى أربعة نطاقاتحیث یمكن تقسیم شی، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( رة محافظة اإلسكندریة خالل الفت
  

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور الكثافة السكانیة بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة ) ٦-١( جدول رقم 
٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ 

عدد  ٢كم/الكثافة السكانیة 
 الشیاخات

النسبة 
 المئویة

عدد 
 الشیاخات

النسبة 
 المئویة

 عدد
 الشیاخات

النسبة 
 المئویة

عدد 
 الشیاخات

النسبة 
 المئویة

 ١٤,١ ١٩ ٢٠,٧ ٢٨ ٣٠,٢ ٣٩ ٣١,٨ ٤١ ٦٠٠٠٠أكثر من 
٤١,٥ ٥٦ ٣١,٩ ٤٣ ٣٠,٢ ٣٩ ٢٤,٨ ٣٢ ٦٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠ 
١٣,٣ ١٨ ١١,١ ١٥ ٨,٥ ١١ ١٠,١ ١٣ ٢٠٠٠٠- ١٠٠٠٠ 
 ٣١,١ ٤٢ ٣٦,٣ ٤٩ ٣١,٠ ٤٠ ٣٣,٣ ٤٣ ١٠٠٠٠أقل من 

 ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ١٣٥ ١٠٠ ١٢٩ ١٠٠ ١٢٩ الجملة
   .الجهاز المركزى للتعبئةالعامة واإلحصاء والنسب والكثافة من حساب الطالبة : المصدر 

   النطاق األول - أ
و قـــد ســـجلت شـــیاخات األقـــسام القدیمـــة  ، ٢كـــم/  نـــسمة ٦٠٠٠٠وضـــم هـــذا النطـــاق شـــیاخات تزیـــد كثافتهـــا عـــن 

مـــن % ٣١,٨ شــیاخة بنـــسبة ٤١أصـــبح یــضم هـــذا النطـــاق  ١٩٧٦ففـــى عــام ، باإلســكندریة أعلـــى كثافــة ســـكانیة 
)   شـــیاخات ٨( وقــسم اللبــان )  شـــیاخة ١٧( قــسم الجمــرك : وهــذه الــشیاخات تتبـــع ، جملــة شــیاخات اإلســـكندریة 

و العطـارین والرمـل و مینـا البـصل لكـل  المنـشیة و أقـسام) أربع شیاخات ( وقسمى كرموز و محرم بك لكل منهما 
مـن جملـة شـیاخات اإلسـكنندریة % ٣٠,٢ شـیاخة بنـسبة ٣٩ تـضم ١٩٨٦ لتعـداد عـام ًاوتبع ، )شیاختان  ( منهم 

و الجــدد واللبــان بقــسم اللبــان و ، المغــاورى بقــسم الجمـرك (تتـوزع فــى نفــس الــشیاخات الـسابقة باســتثناء شــیاخات ، 
وأضـیف إلیهـا ) رمـوز و كرمـوز غـرب بقـسم ك، و عمـود الـسوارى بقـسم مینـا البـصل ، القصعى بحرى بقسم الرمـل 

 أصــبح ١٩٩٦ أمـا فــى عـام ،) و كـوم الدكــة بقـسم العطــارین ، الظاهریــة و سـان اســتیفانو بقـسم الرمــل ( شـیاخات 
محــرم بــك و ( و تتبــع هــذه الــشیاخات أقــسام ، مــن جملــة شــیاخات اإلســكندریة % ٢٠,٨ شــیاخة بنــسبة ٢٨یــضم 

 ١٩ أصــبح عــدد شــیاخات هــذا النطــاق ٢٠٠٦ا فــى عــام أمــ، ) الجمــرك و المنــشیة و اللبــان و كرمــوز  و الرمــل 
  .وتتوزع هذه الشیاخات فى األقسام نفسها السابقة ، من جملة شیاخات المحافظة % ١٤شیاخة بنسبة 

وفـى معظمهـا أقـسام اإلسـكندریة ، ومن المالحظ أن هذه الشیاخات تتوزع فى األقـسام التـى تمیـزت بالكثافـة العالیـة 
  .القدیمة 

   الثانى  النطاق- ب
ویــضم مــایقرب مــن ربــع عــدد الــشیاخات  ، ٢كــم/ نــسمة ٦٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠تتــراوح كثافــة الــسكان هنــا فیمــا بــین 

الجمــرك و المنــشیة و اللبــان وكرمــوز و ( تتــوزع بأقــسام ، ١٩٧٦ شــیاخة عــام ٣٢و یــضم ، بمحافظــة اإلســكندریة 
مـن جملـة شـیاخات % ٣٠ شـیاخة بنـسبة ٣٩ یضم ١٩٨٦وفى عام ، ) العطارین و مینا البصل و الرمل والمنتزة 



 ٣٨

مـن جملـة عـدد شـیاخات اإلسـكندریة % ٣١شـیاخة بنـسبة ،  ٤٣ یـضم هـذا النطـاق ١٩٩٦وفى عام ، اإلسكندریة 
   .من جملة شیاخات اإلسكندریة % ٤١,٥ شیاخة بنسبة ٥٦ یضم ٢٠٠٦ لتعداد ًاوتبع، 
   النطاق الثالث -ج

 شـیاخة وتبلـغ ١٣ ویـضم ٢كـم/  نـسمة ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠ق فیمـا بـین تترواح كثافة السكان بشیاخات هذا النطـا
 ، ١٩٨٦وفــى عــام  ، ١٩٧٦ لتعــداد ًامــن جملــة شــیاخات المحافظــة تبعــ% ١٠نــسبتها مــن بــین الــشیاخات قرابــة 

 شـــیاخة ١٥وارتفعـــت عـــدد الــشیاخات لتـــصبح ، مــن جملـــة شـــیاخات اإلســكندریة % ٨,٥ شـــیاخة بنـــسبة ١١یــضم 
مـن جملـة شـیاخات محافظـة اإلسـكندریة % ١٣,٣ شیاخة بنـسبة ١٨وارتفعت إلى ، ١٩٩٦وذلك فى % ١١بنسبة 

   .) الدخیلة والعامریة وبرج العرب ( ویضم هذا النطاق جمیع أقسام اإلسكندریة باستثناء شیاخات أقسام ، 
   النطاق الرابع -د

 ٤٣شیاخات بهــذا النطــاق ویبلــغ عــدد الــ ، ٢كــم/ نــسمة ١٠٠٠٠تقــل كثافــة الــسكان بــشیاخات هــذا النطــاق عــن  
و یــضم هــذا النطــاق  ، ١٩٧٦ لتعــداد عــام ًامــن جملــة شــیاخات اإلســكندریة وذلــك تبعــ% ٣٣شــیاخة بنــسبة تبلــغ 

و )  شـــیاخة ١٤(  بـــشیاخات أقــسام المنتــزة ًاو تتــوزع أیــض)  الدخیلـــة – العامریــة –بـــرج العــرب ( شــیاخات أقــسام 
، ) لكــل منهمــا شــیاخة واحــدة ( و الرمــل و بــاب شــرقى ) ان شــیاخت( و مینــا البــصل )  شــیاخات٤( ســیدى جــابر 

و ، مـــن جملــة شـــیاخات اإلســـكندریة  % ٣١ شـــیاخة بنــسبة ٤٠ ، ١٩٨٦وتبلــغ عـــدد شــیاخات تلـــك النطــاق لعـــام 
% ٣٦,٣ شـیاخة بنـسبة ٤٩ و بلـغ ١٩٩٦تتوزع شیاخات تلـك النطـاق بـنفس األقـسام الـسابقة و أرتفـع عـددها عـام 

، مـن جملـة شـیاخات اإلسـكندریة % ٣١ بنسبة ٢٠٠٦ شیاخة لعام ٤٢و ضمت ، كندریة من جملة شیاخات اإلس
و )  شــیاخات ٩( و المنتــزة )  الدخیلــة – العامریــة –بــرج العــرب ( وضــمت فــى هــذا العــام جمیــع شــیاخات أقــسام 

   .)  العطارین – باب شرقى – محرم بك – اللبان –الرمل ( شیاخة واحدة لكل من أقسام 
 أن نقــسم المحافظــة إلــى أربــع مجموعــات  بــشیاخات محافظــة اإلســكندریة خــالل دراســة تطــور الكثافــةویمكــن مــن 

   ) ٩- ١( الشكل رقم  حسب معدالت التغیر الكثافى بها على النحو اآلتى وكما هو موضح فى
  % ١٠٠ یزید معدل التغیر بها عن  شیاخات-أ
سـبع شـیاخات لكـل مـن قـسمى : تتـوزع فـى ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفتـرة ًاتبعـ،  شـیاخة ٢٦وتشمل هذه المجموعـة  

و شـیاخة واحـدة لكـل مـن أقـسام سـیدى جـابر ، المنتزة والعامریة و أربـع شـیاخات لكـل مـن قـسمى الرمـل و الدخیلـة 
: تــضم تــسع شــیاخات تتــوزع بأقــسام ) ١٩٩٦- ١٩٨٦(  وفــى الفتــرة مــابین ،والعطــارین و كرمــوز و بــرج العــرب 

و شیاختان لكل من قسمى المنتزة والدخیلة وشیاخة واحدة لكـل مـن قـسمى بـرج العـرب ) ات ثالث شیاخ( العامریة 
       بــــرج العــــرب :  شــــیاخة تتــــوزع بــــین أقــــسام ١٧تــــضم ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( و فــــى الفتــــرة األخیــــرة مــــابین ، و الرمــــل 

اخة واحـدة لكـل مـن و شـیاختان لكـل مـن قـسمى المنتـزة و الدخیلـة و شـی)  شـیاخات ٥(و العامریـة )  شیاخات ٦( 
  .قسمى الرمل ومحرم بك 

  
  
  



 ٣٩

  محافظة اإلسكندریه خالل الفترة على مستوى شیاخات لكثافة السكانیة لالتباین المكانى ) ٨-١( شكل رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

 

  

   بیاناتشیاخات لیس لھا
  ٢كم/ نسمة ٥٠٠٠أقل من 

  ٢كم/ نسمة ١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠من 
  ٢كم /  نسمة ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠من 
  ٢كم /نسمة ٦٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠من 
  ٢كم/ نسمة ١٢٠٠٠٠  -  ٦٠٠٠٠من 

  ٢كم/  نسمة ١٢٠٠٠٠

   ١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(
 ٢٠٠٦عام ) ٤ (   ١٩٩٦عام ) ٣(          

)٢( )١( 

)٤( )٣( 



 ٤٠

  ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦( معدالت التغیر الكثافى بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة ) ٩-١( شكل رقم 

  

  

  شیاخات لیس لھا بیانات
  %أقل من الصفر 

  %٥٠ –الصفر 
١٠٠ -  % ٥٠%   

  %١٠٠أكثر من 

   ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( الفترة ) ٢   ( ) ١٩٨٦-١٩٧٦( الفترة )  ١(
 ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( الفترة ) ٤ (    ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الفترة ) ٣(     

)٤( )٣( 

)١( 
)٢( 



 ٤١

فتـضم  هـذه الفئـة سـبع شـیاخات تتـوزع بقـسم العامریـة وتـضم ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(ما التغیـر الكثـافى لفتـرة الدراسـة أ
، )  الــذراع البحــرى – العجمــى قبلــى – مــرغم – قطــاع مریــوط – ایكنجــى مریــوط –الهواریــة ( منهــا ســت شــیاخات 

   .) حوض سكره ( وشیاخة واحدة بقسم برج العرب 
  % ١٠٠-٥٠دل التغیر الكثافى بها من تراوح مع ی شیاخات-ب

وتتوزع بأقـسام المنتـزة و مینـا البـصل و محـرم  ، )١٩٨٦-١٩٧٦( للفترة  ًا شیاخة تبع١١وتشمل هذه المجموعة 
ــــة  ــــرة وفــــى ، بــــك و بــــرج العــــرب والعامری ــــة (  شــــیاخة تتــــوزع بأقــــسام ١٢ تــــضم )١٩٩٦-١٩٨٦( الفت  –الدخیل

 شــیاخة تقــع  باألقــسام ١٢تــضم ) ٢٠٠٦ -١٩٩٦( الفتــرة األخیــرة وفــى ، )  ســیدى جــابر – المنتــزة –العامریــة 
  .السابقة نفسها اضافة إلى أقسام كرموز وباب شرقى و الرمل والمنتزة وبرج العرب 

بقـسم ) الـذراع البحـرى (  فتضم هذه المجموعة شیاخة واحـدة وهـى )٢٠٠٦-١٩٧٦(للفترة و عن التغیر الكثافى 
   .برج العرب 

  % ٥٠عدل التغیر الكثافى بها أقل من مشیاخات  -ج
تتــوزع بأقــسام بــاب شــرقى والجمــرك و مینــا ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(مــابین  شــیاخة للفتــرة ٢٩وتــضم هــذه المجموعــة 

) ١٩٩٦-١٩٨٦(فــى الفتــرة  ،البـصل و سـیدى جــابر و اللبـان و المنتــزة و الرمـل و كرمـوز و العامریــة والدخیلـة 
الجمرك و الرمـل و العامریـة والمنتـزة والمنـشیة و بـرج العـرب و سـیدى جـابر  شیاخة تقع فى أقسام ٢٧تتوزع فى ، 

تتـوزع بأقــسام الجمـرك و الدخیلـة والرمــل ،  شـیاخة ٣٠تــضم ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( وفــى الفتـرة مـابین ،و مینـا البـصل 
الكثـافى  أمـا التغیـر ،و العطارین و المنتزة و باب شرقى و برج العرب و سـیدى جـابر و محـرم بـك و مینـا البـصل 

والـشیاخة الثانیـة شـیاخة ، تضم شیاختان فقـط األولـى شـیاخة زاویـة عبـد القـادر بالعامریـة ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( للفترة 
   .البیطاش غرب بالدخیلة 

   تناقص معدل التغیر الكثافى شیاخات -د
     ،) شـــیاخة ١٧( تتـــوزع بأقـــسام الجمـــرك  ، )١٩٨٦-١٩٨٦(مـــابین  شـــیاخة للفتـــرة ٦٣وتـــشمل هـــذه المجموعـــة 

وقـسمى ، ) شـیاخات ٥( بـاب شـرقى ، ) شـیاخات٧(و العطـارین )  شـیاخات٨(و كرموز ، ) شیاخات١٠(و اللبان 
       و أقــــسام الرمــــل و العامریـــة وســــیدى جــــابر، ) شـــیاختان( و بــــرج العــــرب ، ) شـــیاخات ٤( المنـــشیة و محــــرم بــــك 

)  شـیاخة١٦(الجمـرك : خة تتـوزع بأقـسام  شـیا٨١ تـضم )١٩٩٦-١٩٨٦(مـابین  وفـى الفتـرة ،) شیاخة واحدة ( 
وقـسمى  كرمـوز ، )  شـیاخات ٦( وبـاب شـرقى ومحـرم بـك  ،)   شـیاخات٨(والعطـارین ، ) شیاخة ١٢( واللبان ، 

و أقــسام ، ) ثــالث شـیاخات ( والمنـشیة ، ) أربـع شــیاخات ( و الرمـل ، )  شــیاخات١٠(و مینـا البـصل لكــل منهمـا 
) ٢٠٠٦ -١٩٩٦(وفــى الفتــرة األخیــرة مــن التعــداد ، ) شــیاختان ( قى لكــل مــنهم المنتــزة و ســیدى جــابر وبــاب شــر

و مینـــا )  شــیاخة ١٢( و اللبــان ، )  شــیاخة ١٨( الجمــرك :  شــیاخة تتــوزع فــى أقــسام ٧٥تــضم تلــك المجموعــة 
 شـــیاخات ٥( و محــرم بــك )  شــیاخات ٨( و كرمــوز ، ) ســبع شـــیاخات ( و العطــارین )  شــیاخات ١٠( البــصل 

وقـسمى  بـاب شـرقى و سـیدى ، ، ) شـیاخات ٣(وقسمى الرمل و المنتزة لكل منهمـا ) أربع شیاخات ( والمنشیة ، )
تـضم ، ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦ (  أمـاعن التغیـر الكثـافى للفتـرة ،)واحدة ( و برج العرب ، )شیاختان ( جابر لكل منهما
المنتـزة و (  لـیس مـن المنطقـى أن أقـسام وربمـا یكـون ، ًا شیاخة تتوزع فى األربعـة عـشر قـسم١١٩هذه المجموعة 



 ٤٢

ـــة  أقـــسام ذات تغیـــر كثـــافى ســـالب أو أقـــل مـــن الـــصفر إال أنـــه مـــن المالحـــظ مـــع ) الرمـــل و ســـیدى جـــابر والدخیل
و  ، شــیاخات ذات معــدل تغیــر كثــافى ســالبالبیانــات المتاحــة و باســتخدام المعــادالت اتــضح أن هــذه األقــسام بهــا 

   .والذى أدى إلى اتساع رقعتها إلى عدد سكانها ، شهدته شیاخات تلك األقسام مرد ذلك أن هناك تغییر إدارى 
  ، بعض مؤشرات التقییم الجغرافى لتوزیع السكانى وكثافتهم فى محافظة اإلسكندریة – ًاثالث

ومـدى میـل الـسكان إلـى ، یهتم الجغرافیون عنـد دراسـتهم لتوزیـع سـكان أى منطقـة بـالتعرف علـى نمـط هـذا التوزیـع 
ویقــاس التركـز الــسكانى باســتخدام عــدة طـرق إحــصائیة وبیانیــة مــن ، لتركـز أو التبعثــر فــى حـدود الوحــدة المكانیــة ا

 التـــى تناولتهـــا الدراســـة فـــى ،) و درجـــة التـــزاحم ، دلیـــل إعـــادة توزیـــع الـــسكان ، نـــسبة التركـــز الـــسكانى : ( أهمهـــا 
  :النقاط اآلتیة 

   تركز السكان-١
ومـن هــذه الدراســة ، ســة درجـة تركــزهم وهـو مــدى میـل التركــز الـسكانى فــى منطقـة معینــة یـرتبط بدراســة الـسكان درا

 إذا كــان هــذا الــرقم یــساوى صــفر ًاویكــون التوزیــع مثالیــ، یمكــن إلقــاء الــضوء علــى العالقــة بــین الــسكان والمــساحة 
   .كان ال تشتتهم وكلما ازداد تركز الس، وكلما زاد الرقم كان فى ذلك إشارة إلى التوزیع غیر المتساوى 

   نستنتج )١٠- ١( والشكل رقم ) ٧-١( ومن بیانات الجدول رقم ، *وبتطبیق معادلة التركز السكانى   
  :اآلتى

 % ٦٣و % ٦٩و % ٧٣و  % ٧٢حیـــث أنـــه بلـــغ ،  أن توزیـــع الـــسكان علـــى رقعـــة اإلســـكندریة غیـــر متـــساو -أ
  . للتعدادات األربعة األخیرة على التوالى ًاوذلك تبع

و یقــل ، %) ٠,٩( و المنــشیة %) ٠,٥(  هـى الدخیلــة ١٩٧٦ لتعــداد عــام ًا أن أقـرب األقــسام إلــى التركـز تبعــ-ب
وفــى عـــام ، وتنتــشر بهــا المبــانى القدیمــة ، التركــز الــسكانى فــى المنــشیة ألنهــا أصــغر أقــسام اإلســكندریة مــساحة 

و تتخلـى ، ) ٠,٨( ومحـرم بـك ) ٠,٦(ك والجمـر، ) ٠,٢(  نجد أن أقـرب األقـسام إلـى التركـز هـى الدخیلـة ١٩٨٦
     والجمـــرك) ٠,٦( و مینـــا البـــصل ، )٠,٧ ( ١٩٩٦الدخیلـــة عـــن هـــذه الفئـــة و تعـــود المنـــشیة لتـــصبح نـــسبتها عـــام 

و ) ٠,٢( و مینـا البـصل ) ٠,٢(أصـبحت الفئـة التـى تقتـرب مـن الـصفر هـى الجمـرك  ، ٢٠٠٦أما فـى ، ) ٠,٣( 
  .) ٠,٤( المنشیة 

   ٢٠٠٦خــالل التعــدادات األربعــة وبلغــت فــى تعــداد ) بــرج العــرب والعامریــة ( ة التركــز بأقــسام  انخفــضت نــسب–ج 
   .ویرجع ذلك ألنهما مناطقتان متسعتان فى المساحة ، على الترتیب ، %) ١٨,٧و  % ١١,٧( 
  
  
  
  
  

                                                
 نسب المساحة لتلك الوحدات من مساحة –نسب سكان الوحدات اإلداریة داخل المنطقة (  مجموع ١/٢= نسبة التركز السكانى  *

 ) .المنطقة 



 ٤٣

  
  

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( نسبة تركز السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة ) ٧ -١( جدول رقم 
 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ %المساحة ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ سمالق نسبة التركز نسبة المساحة %نسبة السكان 

 ٨,٧ ٧,٥ ٤,٨ ١,١ ١١,٠٤ ٢٨,٤٦ ٢٦,١١ ٢٠,٧٣ ١٣,٢٦ المنتزه

 ٧,٦ ٨,٥ ٨,٨ ٧,٩ ٣,١٠ ١٨,٢٤ ٢٠,٢٠ ٢٠,٧٨ ١٨,٩٦ الرمل

 ٢,٤ ٢,٥ ٢,٤ ٢,٥ ٠,٦٤ ٥,٤٩ ٥,٦٨ ٥,٤٢ ٥,٧٣ سیدى جابر

 ١,٧ ٢,٢ ٣ ٤,٢ ٠,٨٧ ٤,٣٦ ٥,١٧ ٦,٩٤ ٩,١٨  شرقىباب

 ١,٤ ١,٢ ٠,٨ ٥,٢ ٣,٨٣ ٠,٩٨ ١,٤٧ ٢,٢٤ ١٤,٣٠ محرم بك

 ٣,٥ ٤,٤ ٥,٧ ١,٥ ٠,٢٠ ٧,٢٦ ٩,٠٦ ١١,٦٨ ٣,١٩ العطارین

 ٠,٤ ٠,٧ ١,١ ٠,٩ ٠,٠٦ ٠,٨٩ ١,٤٣ ٢,١٧ ١,٩١ المنشیة

 ١,٣ ٢ ٣,٢ ٤,٤ ٠,٣٤ ٢,٩١ ٤,٤١ ٦,٧٣ ٩,٠٥ كرموز

 ٣ ٤,٣ ٥ ١,٥ ٠,١٧ ٦,١٨ ٨,٧٧ ١٠,١٧ ٣,٢٣ اللبان

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٦ ٣ ٠,١١ ٠,٥٧ ٠,٨٠ ١,٢٩ ٦,٠٧ الجمرك

 ٠,٢ ٠,٦ ١,٢ ٤ ١,٧٢ ٢,٠٧ ٢,٩٥ ٤,١٧ ٩,٧٠ مینا البصل

 ٢,٧ ١,٤ ٠,٢ ٠,٥ ٢,٩٧ ٨,٣٤ ٥,٨٤ ٣,٣٠ ١,٩٥ الدخیلة

 ١٨,٧ ٢١,٢ ٢٤,٤ ٢٣,٦ ٤٩,٢٦ ١١,٩٢ ٦,٨٤ ٠,٤٠ ٢,٠٠ العامریة

 ١١,٧ ١٢,٢ ١٢,٥ ١٢,١ ٢٥,٦٨ ٢,٢٦ ١,٢٣ ٠,٦٢ ١,٤٨ برج العرب

 ٦٣,٥ ٦٩ ٧٣,٧ ٧٢,٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الجملة
  .من عمل الطالبة اعتمادا على بیانات أعداد سكان أقسام اإلسكندریة فى التعدادات المختلفة : المصدر 

  * دلیل إعادة توزیع السكان-٢
 یقـــوم بهـــا الـــسكان الســـتعادة التـــوازن فـــى المجتمـــع ؛ نتیجـــة  تعـــد ظـــاهرة إعـــادة توزیـــع الـــسكان عملیـــة دیموجرافیـــة

، ویفیـد هـذا الـدلیل فـى قیـاس إعـادة توزیـع الـسكان بـین تعـدادیین ، للتغیرات فى الظروف االجتماعیة واالقتـصادیة 
وتـشیر قیمتـه إلــى نـسبة الــسكان فـى التعــداد األخیـر الــذین یجـب أن یــتم تـوزیعهم علــى األقـسام لنحــصل علـى نفــس 

وبحـساب  ، ) ١٦٢ص  ، ٢٠١١، مختـار محمـد مختـار (  التوزیع الجغرافى للـسكان فـى التعـداد الـسابق لـه نسب
 ًادلیل إعادة توزیع السكان فى أقسام محافظـة اإلسـكندریة تبـین أنـه یمكـن تـصنیف أقـسام المحافظـة إلـى فئتـین طبقـ

و الـشكل ) ٨-١( هـو موضـح بالجـدول رقـم وكمـاللتغیر فى نسب دلیل إعادة توزیع السكان فیها على النحو اآلتى 
  :  ) ١١-١( رقم 

                                                
  )  جملة عدد سكان المحافظة ÷ عدد سكان القسم =  س ( حیث أن ) ١  س- ٢ س(  × ١٠٠= دلیل  إعادة توزیع السكان  *



 ٤٤

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( نسبة تركز السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة ) ١٠ -١( شكل رقم 

  

  

  نسبة تركز عالیة 
  ة تركز متوسطة نسب

 نسبة تركز منخفضة

   ١٩٨٦عام ) ٢   (١٩٧٦عام )  ١(
 ٢٠٠٦عام ) ٤ (   ١٩٩٦عام ) ٣(          

)١( 
)٢( 

)٣( 
)٤( 



 ٤٥

ــى  - ، جــاءت نــسب دلیــل إعــادة توزیــع الــسكان فیهــا ســالبة ،  ضــمت هــذه الفئــة عــشرة أقــسام :الفئــة األول
 المنـشیة –  العطـارین - محـرم بـك – بـاب شـرقى – سـیدى جـابر –لرمـل ا(  فـى أقـسام ًاوتوزعت جغرافیـ

 فـى هـذه األقـسام نتیجـة لتفــضیل ًا؛ وقـد كـان الـدلیل سـالب)  مینـا البـصل – كرمـوز – اللبـان – الجمـرك –
   .سكانها بالنزوح إلى األقسام التى تقع على أطراف اإلسكندریة 

وعـددها أربعـة أقـسام وهـى ،  جاءت نسبة الدلیل بهـا موجبـة  شملت هذه الفئة األقسام التى:الفئة الثانیة  -
 ًاوهـــى األقـــسام الجاذبـــة للـــسكان والتـــى تـــشهد وفـــود، )  بـــرج العـــرب – العامریـــة – الدخیلـــة –المنتـــزة : ( 

 .والتى تقع على أطراف المحافظة ،  من سكان المحافظة أو من خارج المحافظة ًامتزاید

  :یمكن تقسیم شیاخات المحافظة إلى فئتین كما یلى   )٢(حلق رقم والم) ١٢ -١(ومن خالل الشكل رقم
توزعـت هـذه ، جـاءت نـسب دلیـل إعـادة توزیـع الـسكان فیهـا سـالبة ،  شـیاخة ٩٣ضـمت هـذه الفئـة : الفئة األولى  -

  .الشیاخات فى جمیع أقسام اإلسكندریة باستثناء قسم العامریة 
ــة الثانیــة  -  - كرمــوز – محــرم بــك – ســیدى جــابر – الرمــل – المنتــزة ( شــیاخة توزعــت بأقــسام ٤٢ضــمت :الفئ

 . كما توجد بشیاخة واحدة فقط فى الجمرك وهى شیاخة الشمرلى وزاویة األعرج )  برج العرب –العامریة 

  )٢٠٠٦-١٩٩٦( دلیل إعادة توزیع السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة) ٨-١( جدول رقم 
  عدد السكان القسم

  ن عدد السكا ١ س ١٩٩٦ 
  )١  س– ٢ س( ٢ س ٢٠٠٦

 ٠,٠٢٤ ٠,٢٨ ١١٧٣٨٠٣ ٠,٢٦ ٨٧١٨٩٦ المنتزه

 ٠,٠٢٠- ٠,١٨ ٧٥٢٣٧١ ٠,٢٠ ٦٧٤٣٩٤ الرمل

 ٠,٠٠٢- ٠,٠٥ ٢٢٦٣٠٤ ٠,٠٦ ١٨٩٨٢٤ سیدى جابر

 ٠,٠٠٨- ٠,٠٤ ١٧٩٧٢٩ ٠,٠٥ ١٧٢٦٣٣ باب شرقى

 ٠,٠٠٥- ٠,٠١ ٤٠٦٠٥ ٠,٠١ ٤٩١٦٥ محرم بك

 ٠,٠١٨- ٠,٠٧ ٢٩٩٤٠١ ٠,٠٩ ٣٠٢٦٠٨ العطارین

 ٠,٠٠٥- ٠,٠١ ٣٦٧٥٠ ٠,٠١ ٤٧٧٤٤ المنشیة

 ٠,٠١٥- ٠,٠٣ ١٢٠٠٦٢ ٠,٠٤ ١٤٧٢٧٧ كرموز

 ٠,٠٢٦- ٠,٠٦ ٢٥٤٩٨٦ ٠,٠٩ ٢٩٢٧٢٢ اللبان

 ٠,٠٠٢- ٠,٠١ ٢٣٦١٦ ٠,٠١ ٢٦٧٦٨ الجمرك

 ٠,٠٠٩- ٠,٠٢ ٨٥١٩٢ ٠,٠٣ ٩٨٤٧٧ مینا البصل

 ٠,٠٢٥ ٠,٠٨ ٣٤٣٨٣٦ ٠,٠٦ ١٩٥٠٨٧ الدخیلة

 ٠,٠٥١ ٠,١٢ ٤٩١٣٧٣ ٠,٠٧ ٢٢٨٥٤٠ العامریة

 ٠,٠١٠ ٠,٠٢ ٩٣٢٨٧ ٠,٠١ ٤١١١٧ برج العرب

 ٠ ١,٠٠ ٤١٢٣٨٦٩ ١ ٣٣٣٩٠٧٦ الجملة

   .للسنوات المذكورة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 



 ٤٦

  دلیل إعادة توزیع السكان بأقسام محافظة اإلسكندریة ) ١١-١( شكل رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٩٦(  

  
  
  



 ٤٧

   محافظة اإلسكندریة دلیل إعادة توزیع السكان بشیاخات) ١٢ -١( قم شكل ر
 )٢٠٠٦- ١٩٩٦(  

  
  
  



 ٤٨

  :  درجة التزاحم -٣
    مما الشـك فیـه أن كثافـة الـسكان أو المـساكن هـى عبـارة عـن العالقـة بـین المـساحة الكلیـة و بـین عـدد الـسكان 

غــة حیــث یكــون االعتمــاد أساســا علــى المــساحة  وال شــك أن هــذا یحمــل فــى طیاتــه الكثیــر مــن المبال–أو المــساكن 
هـذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة ، فقط فى بعض األحیان وال یؤدى إلى معرفة تركز السكان بدقة فى المنطقـة المأهولـة 

أخرى فان ذلك یعطى صورة عامة لتوزیع السكان على رقعـة األقـالیم فانـه الیوضـح الـصورة الـصافیة لـذلك التوزیـع 
   . ) ١١٤ص ، ١٩٨٠فتحى أبو عیانة ( ى الضوء على المستوى السكانى فى المنطقة والتى یمكن أن تلق

 تعد من المقاییس المهمة فـى دراسـة – ویقصد بها ما یخص الحجرة الواحدة من األفراد –والواقع أن درجة التزاحم 
 للكثیـر مـن التغیـرات ًاشـركما أنها تعد مؤ، توزیع السكان وفى الحكم على المستوى االحتماعى واالقتصادى السائد 

   .الدیموغرافیة كالخصوبة والوفیات 
  ٢٠٠٦درجة التزاحم بأقسام اإلسكندریة عام  ) ٩-١( جدول رقم 

 الترتیب الكثافة  الترتیب درجة التزاحم القسم

 ١١ ٥٠٨٠ ١ ١,٣٣ مینا البصل 

 ٤ ٣٦٣٨٢,٤ ٢ ١,٢١ كرموز

 ١٢ ١٠٨٢,٢ ٣ ١,١٨ محرم بك 

 ٢ ١٤٦٥٤٣,٧ ٤ ١,١٤ اللبان 

 ١٤ ٣٧١,٥ ٥ ١,١٤ برج العرب 

 ١٠ ١٠٨٦٨,٥ ٦ ١,١٣  المنتزة 

 ٩ ١١٨٥٦,٤ ٧ ١,١١ الدخیلة 

 ١٣ ١٠٢٠,١ ٨ ١,١٠ العامریة 

 ٧ ٢٢٠٧١ ٩ ١,٠٧ الجمرك 

 ٦ ٢٤٨٤٧,١ ١٠ ١,٠٥ الرمل 

 ٣ ٦٤٤٧٣,٧ ١١ ١,٠٣ المنشیة 

 ١ ١٤٨٢١٨,٣ ١٢ ٠,٩٩ العطارین 

 ٨ ٢١١٤٤,٦ ١٣ ٠,٩٣ باب شرقى 

 ٥ ٣٥٩٧٨,٤ ١٤ ٠,٩١ سیدى جابر 

 ١,١٠ الجملة 

 .٢٠٠٦الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لمحافظة اإلسكندریة عام : المصدر



 ٤٩

  ٢٠٠٦درجة التزاحم مقارنة بالكثافة السكانیة بأقسام اإلسكندریة عام  ) ١٣ – ١(                        جدول رقم 

  

  

  نسبة منخفضة 
  نسبة متوسطة 

  نسبة مرتفعة

  الكثافة السكانیة ) ٢   (درجة التزاحم  )١(

 )١(  ) ٢ ( 



  ٥٠

 مــــن ناحیــــة وترتیــــب األقــــسام بالنــــسبة لهــــاالتــــزاحم  )  ١٣ – ١( والــــشكل رقــــم  ) ٩ – ١( م ویوضــــح الجــــدول رقــــ
  :حیث یتضح اآلتى ، وبالنسبة لكثافة السكان من ناحیة أخرى حتى یمكن إدراك مدى العالقة بینهما 

م فقـس، أخـرى ناحیـة هناك اختالف واضح بـین درجـة تـزاحم الـسكان مـن ناحیـة و بـین توزیـع كثـافتهم مـن  - ١
وكذلك قـسم المنـشیة والرمـل ، العطارین من أقل األقسام فى درجة التزاحم على الرغم من أنه أعلها كثافة 

وباب شرقى والجمرك و اللبان و سیدى جابر وباب شرقى وهى أقسام تقل بهم درجـة التـزاحم قلـة واضـحة 
ت فـى مقـاییس توزیـع الـسكان ولعـل فـى ذلـك مایوضـح مـدى التفـاو، بینما تزداد  بهـم الكثافـة زیـادة ظـاهرة 

   . فى ادراك مدى الضغط السكانى على رقعة األقالیم ًاحة مضلال أحیاناحیث یعتبر االعتماد على المس
مینا البصل و كرموز ومحرم  بك وبرج العرب والمنتزة والدخیلـة والعامریـة مـن أكثـر األقـسام :  تعد أقسام  - ٢

 . وأقلها كثافة ًاتزاحم

حیـث یتناسـب التـزاحم ومـستوى ،  مهمـا مـن مؤشـرات مـستوى المعیـشة ًازاحم تعد مؤشـرٕواذا كانت درجة الت - ٣
 فانه یمكن القول بـأن أعلـى األقـسام بـصفة عامـة فـى هـذا الـصدد أقلهـا ًا عكسیًاالمعیشة مع بعضها تناسب

ارین والعطـ، وبـاب شـرقى ،  على ذلك فانه یمكن القول بأن أقسام سیدى جـابر ًاوقیاس، فى درجة التزاحم 
تعتبــر أعلــى األقــسام مــن حیــث مــستوى المعیــشة بینمــا أقــسام مینــا البــصل و كرمــوز ومحــرم ، والمنــشیة ، 

 .بك أقلها فى ذلك 

 أقلهـــا فـــى ًاحیـــث یمكـــن اعتبـــار أكثرهـــا تزاحمـــ، تتـــضح الـــصورة أكثـــر علـــى مـــستوى شـــیاخات المحافظـــة  - ٤
درجــة ) ٣( والملحــق رقــم  ) ١٤- ١( ویبــین الــشكل رقــم ، المــستوى االجتمــاعى واالقتــصادى و العكــس 

 مـن الـشیاخات المطلـة علـى البحـر ًاومنها یبدو أن هناك نطاق، التزاحم على مستوى شیاخات اإلسكندریة 
 تتمیــز فیــه درجــة –فــى أقــسام المنتــزة والرمــل وســیدى جــابر و بــاب شــرقى والعطــارین والمنــشیة والجمــرك 

، أى یعــیش كــل فــرد فــى المتوســط فــى غــرفتین ، ة  أى مایقــل عــن فــرد فــى الغرفــ–التــزاحم باالنخفــاض 
وأهمها شـیاخات ابوالنـواتیر وفلمـنج واألزاریتـو و الریاضـة ومـصطفى كامـل و سـان اسـتیفانو و االبراهیمیـة 

 فهــى تلــك الــشیاخات التــى تزیــد ًا واقتــصادیًاأمــا أقلهــا اجتماعیــ، بحــرى و الــسیوف بحــرى و المــسلة شــرق 
 یعــیش فیهــا فــى المتوســط أربعــة أشــخاص فــى كــل حجــرتین وهــذه تــشمل  أى١,٢فیهــا درجــة التــزاحم عــن 

وشــیاختان ) شــیاخةواحدة لكــل منهمــا ( معظــم شــیاخات قــسم مینــا البــصل و لكــل مــن المتتــزة ومحــرم بــك 
   .) برج العرب ( بقسم 

  
  
  
  
  
  



  ٥١

  ٢٠٠٦درجة التزاحم بشیاخات محافظة اإلسكندریة عام  ) ١٤ – ١( شكل رقم 

  

  

  نسبة منخفضة 
  نسبة متوسطة 

  نسبة مرتفعة



  ٥٢

  : الخالصة 
یمكن استخالص أهم ، عد االنتهاء من الدراسة التفصیلیة لتوزیع السكان وكثافتهم فى محافظة اإلسكندریة ب

  : نقاط هذا الفصل على النحو اآلتى 
 ٢٠٠٦مـــن جملــة ســـكان حــضر الجمهوریـــة فــى تعـــداد % ١٣,١انخفــضت نـــسبة ســكان المحافظـــة لتبلــغ  - ١

 وارتفعــت نــسبة ســكان المحافظــة مــن جملــة ، ١٩٩٦ُعمــا ســجل فــى تعــداد عــام % ٠,١-بــانحراف قــدره 
وتــــأتى بــــذلك فــــى ، ١٩٩٦ُعمــــا ســــجل فــــى تعــــداد % ٠,١+بــــانحراف % ٥,٧ســــكان الجمهوریــــة لتــــصبح 

 .المركز السابع مقارنة بمحافظات الجمهوریة األخرى من حیث الحجم السكانى

حیــث ، )٢٠٠٦-١٩٧٦( تبــاین التوزیــع العــددى والنــسبى لــسكان أقــسام محافظــة اإلســكندریة خــالل الفتــرة  - ٢
المراكـــز األولــى مـــن حیــث نـــسبة الــسكان مـــن جملـــة ) المنتــزة والرمـــل والعامریــة والدخیلـــة ( أحتلــت أقـــسام 
، فـى حـین اختلـف توزیـع الـسكان باألقـسام األخـرى وتباینـت مراكزهـا  ، ٢٠٠٦ لتعداد عـام ًاالمحافظة  تبع

   . السكان  فى توزیعًا مهمًاوقد لعبت العوامل المحلیة باألقسام دور

ة الــصغرى كالــشیاخات إلــى إبــراز أثــر العوامــل شــدیدة وزیــع الــسكان فــى المــستویات اإلداریــ تــؤدى دراســة ت - ٣
 ١٠٠٠٠٠حیــث لــوحظ أن الــشیاخات التــى أرتفــع عــدد ســكانها عــن ، المحلیــة المــؤثرة فــى توزیــع الــسكان 

      قـــسم المنتـــزة : قـــسام وهـــى أربعـــة أ عـــددها ثمـــان شـــیاخات تقـــع فـــى  بلـــغ٢٠٠٦عـــام  لتعـــداد ًاتبعـــ، نـــسمة 
 –دنـــا الجدیـــدة ( قـــسم الرمـــل ، )  المنـــدرة بحـــرى – الـــسیوف قبلـــى – ســـیدى بـــشر قبلـــى –المنـــدرة قبلـــى ( 

بعــدد ســكان بلــغ ) العجمــى البحریــة (  وقــسم الدخیلــة، ) قطــاع مریــوط( وقــسم العامریــة ، ) حجــر النواتیــة 
 .افظة من جملة عدد السكان بالمح% ٣٤,٣ بنسبة ١٤٢٦٣٦٢

ترتفــع وعلــى ســبیل المثــال ، تباینــت الكثافــة الــسكانیة بأحیــاء محافظــة اإلســكندریة مــابین أرتفــاع وانخفــاض  - ٤
 ٢كـم/  نـسمة ١٠٠٠٠فة إلى مستویات عالیة فـى حـى الجمـرك وحـى غـرب وتزیـد الكثافـة فیمهـا عـن الكثا

 النقـیض فأقـل أحیـاء المحافظـة و علـى، ومرد ذلك إلى قربهما من مینـاء اإلسـكندریه ، خالل فترة الدراسة 
 و ١٩٧٦ لتعـــدادى عـــامى ًاوتبعـــ ، ٢كـــم/  نـــسمة ٥٠٠٠والتـــى تقـــل عـــن ، مـــن حیـــث الكثافـــة الـــسكانیة 

ــــاء ١٩٨٦ ــــة –المنتــــزة (  تتمثــــل بأحی  تــــضم حــــى ٢٠٠٦و ١٩٩٦وفــــى عــــامى )  بــــرج العــــرب – العامری
  .العامریة و حى برج العرب 

 ٦٠٠٠٠فاألقـسام التـى تزیـد كثافتهـا عـن ،  بین أقسام المحافظة ًا واضحًاواختلفت الكثافة السكانیة اختالف -٥
و مـرد  ، ٢٠٠٦و ١٩٩٦وذلـك فـى عـامى  )  اللبـان – المنشیة –العطارین  ( وهى أقسام ، ٢كم/ نسمة 

ا لفئـات تـرات مبكـرة مـن القـرن العـشرین وربمـإرتفاع الكثافة السكانیة إلى هذا الحد دور الهجرة الوافـدة فـى ف
حیــث ،  منــاطق المحافظــة مــن حیــث الكثافــة الــسكانیة  فأقــل،اصــة تتمیــز بارتفــاع حجــم األســرة ســكانیة خ

)  بـرج العـرب– العامریـة – مینـا البـصل -محـرم بـك ( فتضم أقسام  ، ٢كم/  نسمة ١٠٠٠٠تقل هنا عن 
وهـــى _   بأســـتثناء قـــسمى مینـــا البـــصل و محـــرم بـــك _ وجمیعهـــا كمـــا هـــو موضـــح مـــن أقـــسام األطـــراف 

 ألنهـا فـى معظـم األحیـان ًا بالتخلخل السكانى أو الكثافة الـسكانیة المنخفـضة نظـرًاطق التى تتسم دائمالمنا
یكـــون العمـــران فیهـــا مـــن النـــوع المبعثـــر و ، مـــا تكـــون منـــاطق مفتوحـــة أو منـــاطق تخـــوم واســـعة المـــساحة 



  ٥٣

فهمــا مــن منــاطق ، وهــذا مــا ینطبــق إلــى حــد كبیــر علــى العامریــة وبــرج العــرب ، المحــدود وغیــر الكثیــف 
الهــامش الــصحراوى حدیثــة اإلستــصالح التــى تتمیــز بــالقرى الــصغیرة الحجــم والتــى تتكــون فــى جملتهــا مــن 

وال شـــك أن اتـــساع مـــساحة هـــذین القـــسمین انعكــست علـــى انخفـــاض الكثافـــة بهمـــا انخفاضـــا ، المهــاجرین 
زایـد بـإطراد فـى التعـدادات األخیـرة شدیدا مقارنة ببقیة األقسام على الـرغم مـن أن الكثافـة بهمـا آخـدة فـى الت

 . فى قسم العامریة ٢٠٠٦ -١٩٧٦وخیر دلیل على ذلك أن الكثافة تضاعفت أكثر من مره فیما بین 

       فالــــــــشیاخات التــــــــى تزیــــــــد كثافتهــــــــا عـــــــــن       ، ًا ملحوظــــــــًاأمــــــــا التبــــــــاین بــــــــین شــــــــیاخات المحافظــــــــة تبیانــــــــ -٦
مـن جملـة شـیاخات % ١٤ شـیاخة بنـسبة ١٩ عددها  بلغ٢٠٠٦ لتعداد عام ًاتبع ، ٢كم/  نسمة ٦٠٠٠٠

محـــرم بـــك و الجمـــرك و المنـــشیة و اللبـــان و كرمـــوز و ( وتتـــوزع هـــذه الـــشیاخات فـــى أقـــسام ، المحافظـــة 
ویبلـغ عـدد الـشیاخات  ، ٢كـم/ نـسمة ١٠٠٠٠كثافة الـسكان عـن وبلغ عدد الشیاخات التى تقل  ، )الرمل 

وضــمت فــى هــذا ، مــن جملــة شــیاخات اإلســكندریة % ٣١ة  بنــسب٢٠٠٦ شــیاخة لعــام ٤٢،  بهــذا النطــاق
و شـــیاخة )  شـــیاخات ٩( و المنتـــزة )  الدخیلـــة – العامریـــة –بـــرج العـــرب ( العـــام جمیـــع شـــیاخات أقـــسام 

 . ) العطارین – باب شرقى – محرم بك – اللبان –الرمل ( واحدة لكل من أقسام 

 ٦٣و % ٦٩و % ٧٣و  % ٧٢ حیــث أنــه بلــغ ، أن توزیــع الــسكان علــى رقعــة اإلســكندریة غیــر متــساو  -٧
 ، ٢٠٠٦ لتعـداد ًاو أقـرب األقـسام إلـى التركـز تبعـ، للتعـدادات األربعـة األخیـرة علـى التـوالى ًاوذلك تبعـ% 

    انخفـــــضت نـــــسبة التركـــــز بأقــــــسام      و،) ٠,٤( و المنــــــشیة ) ٠,٢( و مینـــــا البـــــصل ) ٠,٢(هـــــى الجمـــــرك 
%)  ١٨,٧و  % ١١,٧ ( ٢٠٠٦دادات األربعـــة وبلغـــت فـــى تعـــداد خـــالل التعـــ) بـــرج العـــرب والعامریـــة ( 
   .طقتان متسعتان فى المساحة ویرجع ذلك ألنهما من، ى الترتیب عل

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٤

  

  
  
  الثانىالفصل 

  
  خصوبة بمحافظة اإلسكندرية ال

  
  

  .مقدمة 

  . بالجمهوریة ًة باإلسكندریة مقارن تطور متوسط معدل الموالید–ًأوال 

  .تجاه الخصوبة فى اإلسكندریة  ا– ًاثانی

   . التوزیع الجغرافى للخصوبة على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة – ًاثالث

   . األختالفات الجغرافیة للخصوبة على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة – ًارابع

  .) یة دراسة میدان(  معدل الخصوبة العمریة الخاصة ومعدل الخصوبة الكلیة – ًاخامس

  . توزیع الخصوبة على مستوى الشیاخة بمحافظة اإلسكندریة – ًاسادس

  .) دراسة حالة (  العوامل المؤثرة فى الخصوبة  – ًاسابع

  . أثر التعلیم و مدة الحیاة الزواجیة فى الخصوبة - ١

  . ً عالقة كل من مهنة الزوج والدخل على الخصوبة - ٢

 .فى الخصوبة  ) األم ( أثر عمل المرأة  - ٣
   .للزوجین على الخصوبة)  النشأة( أثر نمط الحیاة السابق - ٤

  .الخالصة 

  
  
  
  



  ٥٥

  الثانىالفصل 
  الخصوبة بمحافظة اإلسكندرية

 ؛ وذلـــك ألن أعـــداد یعـــد موضـــوع خـــصوبة الـــسكان مـــن الموضـــوعات الحیویـــة والمهمـــة فـــي الدراســـة الـــسكانیة
ینهـا وبـین الوفیـات الزیـادة الطبیعیـة التـي تـضاف حیث یمثل الفـرق ب،  العامل الرئیسي في نمو السكان الموالید هى

ومــن ناحیـة أخــرى تمثــل الحـد الوقــائى لزیــادة  ،)  ٢٨٥ص ، ١٩٨٠، فتحــي أبـو عیانــة(إلـى هیكــل الهـرم الــسكاني 
   . ) ٣٩بدون تاریخ ص ،  ، توماس مالثوس وزمالؤه ( السكان عند انخفاضها

ویعبـر عـن هـذا ، جتمـع سـكاني بالمـستوى الفعلـي لإلنجـابفـي أي م   وتتحدد الفكرة األساسیة لمفهوم الخصوبة
وینبغـي التمیـز ،  الخـصوبة  ) fertility( وهـذا مـا یطلـق علیـه ،المستوى بعدد الموالید األحیاء الذین أنجبوا بالفعل 

وهــــو مــــا یطلــــق علیــــه الخــــصوبة الفــــسیولوجیة أو ، بینهــــا وبــــین القــــدرة علــــى التوالــــد أو القــــدرة علــــى حمــــل األجنــــة 
)Fecundity ( ، ولهـــذا فـــإن إحـــصاءات الخـــصوبة یمكـــن التوصـــل عـــن طریـــق إحـــصاءات الموالیـــد المـــسجلة فـــي

بمعنـى أنـه الیمكـن أن  ، ً أو دلـیال لحالـة الخـصوبة الفـسیولوجیة ًاوهذه الیمكن أن تكـون مؤشـر، ویة التسجیالت الحی
ن أي نــوع مــن المقــاییس الدیموغرافیــة یــستدل منهــا علــى مــستوى الخــصوبة الفــسیولوجیة التــي ال یوجــد لهــا حتــى اآل

  .)  ٦٣ص  ، ١٩٧٢ ،محمد عبد الرحمن الشرنوبي(المباشرة 
داخــل المجتمــع الواحــد وذلــك نتیجــة ، وتختلــف الخــصوبة مــن مجتمــع آلخــر كمــا أنهــا تختلــف مــن مكــان آلخــر 

خــتالف فــى مــستویات لعــدة عوامــل اجتماعیــة واقتــصادیة وبیئیــة ومــن هنــا تكــون أهمیــة دراســتها حیــث یــؤثر هــذا اال
 فــى حركــات الـسكان وفــى نـواح شــتى فـى حیــاتهم وخاصـة بعــد أن أمكــن ًا بالغـًامــن بیئـة ألخــرى إلـى تــأثیرالخـصوبة 

  .السیطرة على أعداد الوفیات إلى حد كبیر 
ا وللخــصوبة أثــر عمیــق فــى تركیــب الــسكان حیــث تــؤدى إلــى زیــادة التــراكم فــى قاعــدة الهــرم الــسكانى وارتفاعهــ

 إلــى انخفــاض مــستمر فــى نــسبة كبــار الــسن إلــى ومــن ثــم یــؤدى  هــذا) شــباب اإل( جــود مــا یعــرف بظــاهرة والــى و
مجموع السكان وهذا االتساع فى القاعدة والضیق فى القمـة یـؤدى إلـى نتـائج اقتـصادیة واجتماعیـة متعـددة الجوانـب 

  . )٢٨٦ص  ، ١٩٨٠، بو عیانة سكان االسكندریة فتحى أ( یتصل بعضها بحیاة الفرد مباشرة، 
  وكـذلك االختالفـات الجغرافیـةوالتوزیـع الجغرافـي، و اتجـاه الخـصوبة ، وفیما یلى عرض لتطور معـدل الموالیـد 

 الدخیلـــــة (مــــل المـــــؤثرة فــــى الخــــصوبة بقــــسمى  و العوا بمحافظــــة اإلســــكندریة  والـــــشیاخاتعلــــى مــــستوى األقــــسام
   .) والعطارین 

   بالجمهوریةًةباإلسكندریة مقارنلخام اعدل الموالید تطور متوسط م :ًأوال 
اذ تفـوق الوفیـات  ،  Population growthالمحـدد الرئیـسى للنمـو الـسكانى  -بطبیعـة الحـال  –تعـد الموالیـد 
 بالعوامـل االقتـصادیة ًاالـتحكم فیهـا كمـا أنهـا أكثـر تـأثرًوتتمیـز بأنهـا أقـل ثباتـا ویمكـن التنبـؤ بهـا و، والهجرة فى أثرهـا 

سط مقـــاییس ومقیـــاس الموالیـــد الخـــام ابـــ، ) ٣٤ ص – ١٩٨٥بـــو عیانـــة فتحـــى أ(ة والـــسیاسیة والنفـــسیة واالجتماعیـــ
الختالفـــات فـــى مـــع تجاهـــل ا، نـــه یبـــین الظـــاهرة الحیویـــة منـــسوبة إلـــى المحتمـــع ككـــل أل ًاالخـــصوبة وأكثرهـــا شـــیوع

 نــسمة مــن ١٠٠٠ معینــة لكــل ویتحــدد بنــسبة عــدد الموالیــد األحیــاء فــى ســنة، ت الــسكانیة اعــالتركیــب بــین المجتم



  ٥٦

مجمــوع الـــسكان فــى منتـــصف العــام ویتـــسم هــذا المقیـــاس بإمكانیـــة معرفــة عـــدد الموالیــد الفعلـــى الــذین اضـــیفوا إلـــى 
  .مجموع السكان 

  
   بالجمهوریةًةفى اإلسكندریة مقارنالخام ت الموالید متوسطات معدال) ١-٢(  رقم جدول

  )٢٠٠٦- ١٩١٧( خالل الفترة 
 الجمھوریة  االسكندریة  الفترة  الجمھوریة  دریة االسكن الفترة 
٤٠,٦ ٣٨,٢ ١٩٦٦-١٩٦٢ ٤٠ ٣٩,٩ ١٩٢١-١٩١٧ 
٣٦,٩ ٣٥,٥ ١٩٧١-١٩٦٧ ٤٣,٥ ٤٩,٥ ١٩٢٦-١٩٢٢ 
٣٥,٨ ٢٩,٩ ١٩٧٦-١٩٧٢ ٤٤,٣ ٤٣,٨ ١٩٣١-١٩٢٧ 
٤٥,٧ ٢٦,٩ ١٩٨١-١٩٧٧ ٤٢,٨ ٤١,٣ ١٩٣٦-١٩٣٢ 
٣٨,٨ ٣٠,٢٦ ١٩٨٦-١٩٨٢ ٤٢,٣ ٣٨,٥ ١٩٤١-١٩٣٧ 
٣٤,٣ ٢٦,٨ ١٩٩١-١٩٨٧ ٤٠,٨ ٤٨,٧ ١٩٤٦-١٩٤٢ 
٢٧,٨ ٢٢,٩ ١٩٩٦-١٩٩٢ ٤٣,٥ ٥١,٦ ١٩٥١-١٩٤٧ 
٢٧,٢ ٢٣,١٣ ٢٠٠١-١٩٩٧ ٥٣,٤ ٥١,٩ ١٩٥٦-١٩٥٢ 
٢٥,٩ ٢٢,٨ ٢٠٠٦-٢٠٠٢ ٤٨ ٤٣,٦ ١٩٦١-١٩٥٧ 

یم  و محمــد صـــبحى عبـــد الحكـــ٢٩٠ص١٩٨٠ فتحـــى محمــد ابـــو عیانـــة –ســكان اإلســـكندریة  ( ١٩٥٢ -١٩١٧مـــن عـــام : المــصدر 
  ،االحصاءات الحیویة صفحات متفرقة،  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ٢٠٠٦ -١٩٥٣من عام  ) ٢٢٠ ص ١٩٥٨

 بنظیــره ًالخـام بمحافظـة اإلسـكندریة مقارنـةتطـور معــدل الموالیـد ) ١-٢(والـشكل رقـم ) ١-٢(ویوضـح الجـدول رقـم 
   .٢٠٠٦إلى ١٩١٧بالجمهوریة خالل الفترات التعدادیة من  

لمعــدالت الموالیــد الخــام المــسجلة للمحافظــة ) ١-٢( والــشكل رقــم ) ١-٢(    یتبــین مــن دراســة الجــدول رقــم 
بالمحافظـة كـان خـالل حیث یالحـظ أن أعلـى معـدل للموالیـد ) ٢٠٠٦- ١٩١٧( ومثیلتها بالجمهوریة خالل الفترة 

   صــل إلــى أدنــى معــدل لــه فــى الفتــرة لــف كمــا و فــى األ٤٨,٩بمتوســط قــدره ) ١٩٥٦-١٩٥٢(  بــین ًاالعــشرین عامــ
ــــــرة ٢٢,٨بمتوســــــط  ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٢(  ــــــى الفت ــــــغ المعــــــدل أقــــــصاه ف ــــــة فقــــــد بل ــــــى الجمهوری ــــــف أمــــــا ف ــــــى االل               ف
كمـــا ،  فــى األلــف ٢٥,٩إذ بلــغ ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(فــى االلــف وأدنــاه فـــى الفتــرة ٤٥,٧بلــغ إذ  ) ١٩٨١-١٩٧٧( 

 یتجه بـصفة عامـة إلـى التنـاقص ویعـزى ذلـك إلـى التطـور االنخفاض ولكنهعدل بین االرتفاع ویالحظ تقلب هذا الم
، اه مــع الــذكور بــواب العمــل أمــام اإلنــاث علــى قــدم المــساور بــه الــبالد وفــتح مجــال التعلــیم وأاالجتمــاعى الــذى تمــ
یة  مفهـــوم األســرة كمـــا تغیـــرت نظــرة الـــزوج إلــى زوجتـــه التـــى أصــبحت شـــریكة لــه فـــى المـــسئولًاحیــث تغیـــر تــدریجی

هــذا باإلضــافة إلــى الــوعى ، ٕولــم تعــد مهمــة الزوجــة قاصــرة علــى رعایــة المنــزل وانجــاب األطفــال ، بــصورة فعلیــة 
عـــالم المرئیـــة والمـــسموعة مـــن خـــالل وســـائل اإل،   Family planningاألســـرى فـــى اســـتخدام تنظـــیم األســـرة 

   . )١٢٤ص  ، ٢٠١٢، هدى محمد حسانین ( وكذا ارتفاع سن الزواج، والمقروءة 
  



  ٥٧

  )فى األلف (  بالجمهوریة ًةمقارن) ٢٠٠٦- ١٩١٧( فى الفترة من تطور معدالت الموالید الخام بمحافظة اإلسكندریة) ١- ٢(شكل رقم 
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  :تى الل دراسة هذه المتوسطات یتضح اآلمن خ
) ١٩٢١-١٩١٧( لــف خــالل الفتــرتین  فــى األ٤٩,٥ إلــى ٣٩,٩المحافظــة مــن  ارتفــاع معــدل الموالیــد ب-١ 

فتحـــى ابـــو ( ١٩٢٣ فـــى األلـــف عـــام ٥٢,٥ووصـــل المعـــدل إلـــى أقـــصاه وهـــو ، علـــى الترتیـــب ) ١٩٢٦-١٩٢٢(
  .لف ما بین الفترتین  فى األ٣.٥مهوریة فقد كانت الزیادة أما عن الج، )  ٢٩٢ص ، ١٩٨٠،عیانة 
 المرحلـة  هـذهإلى حد ما وقد بلـغ متوسـط ) ١٩٤١-١٩٢٧( انخفض معدل الموالید فى الفترات من  أنه   -٢

  . فى األلف ٤٢,٨لف فى حین بلغ هذا المتوسط بالجمهوریة  فى األ٤١,٢للمحافظة
مـــن الظـــاهرات الدیموجرافیـــة المعروفـــة أن الخـــصوبة فـــى " :  للنظریـــة اآلتیـــه ًاكـــان مـــن المنتظـــر طبقـــأنــه  -٣

بــل یــذهب ، لموالیــد  هبــوط فــى نــسبة اًا دائمــ االتجــاه إلــى التحــضر یــصحبهنك أذلــ، الریــف تزیــد عنهــا فــى المــدن 
بعض الباحثین إلـى أن الهبـوط الكبیـر فـى نـسبة الموالیـد بـصفة عامـة لـیس إال نتیجـة مـن نتـائج التوسـع فـى المـدن 

ذلــك ، أن تجــد متوسـطات نــسبة الموالیـد فــى اإلسـكندریة تقــل عنهـا فــى القطـر المــصرى كلـه  "علـى حــساب الریـف 
 ولكــن مــن الغریــب أن نجــد ،ت الخاصــة بــالریف المــصرى أن االحــصاءات الخاصــة بمــصر عامــة تتــضمن البیانــا

ن كـن أولـذا یم) ١٩٦١ – ١٩٤٢( متوسطات الموالید فى اإلسكندریة أعلى منها فى القطر المصرى للفترة مـابین 
ًفــضال عــن أن ، نرجــع هــذه الظــاهرة فــى مــصر إلــى نقــص تــسجیل الموالیــد فــى بعــض جهــات الریــف لهــذه الفتــرة 

،  محمـــد صـــبحى عبـــد الحكـــیم (نهم شـــأن الریـــف شـــأ، ا یجهلـــون مبـــادئ تحدیـــد النـــسل انومعظـــم ســـكان المـــدن كـــ
  .) ٢٢٣ ، ٢٢٢ص ،١٩٥٨
  دون أن تكــون هنــاك تغیــرات ًا تــدریجیًاهبوطــ) ١٩٨١ -١٩٦٢( الیــد للفتــرة ســجل متوســط معــدل الموأنــه  -٤

 فـى ٣٥,٥إلـى  ) ١٩٦٦ -١٩٦٢( ة لـف للفتـر فى األ٣٨,٢قرابة فقد هبط المعدل من ،  ًا أو هبوطًافجائیة صعود
 فـــى ٢٦,٩هـــت هـــذه المرحلـــة بمعـــدل حتـــى انت) ١٩٧٦-١٩٧٢( لـــف  فـــى األ٢٩ٕوالـــى ) ١٩٧١-١٩٧٦( لـــف األ
كمــا شــهدت الجمهوریــة هــذا الهبــوط التــدریجى فــى هــذه المرحلــة فقــد هــبط المعــدل مــن ، ) ١٩٨١-١٩٧٧( لــف األ

-١٩٧٢( و ) ١٩٧١-١٩٦٧( و ) ١٩٦٦ -١٩٦٢(  للفتـــــرات ٣٥,٨ ثـــــم إلـــــى ٣٦,٩لـــــف إلـــــى  فـــــى األ٤٠,٦
  .على التوالي ) ١٩٧٦
قـصى مـا یكـون لـى أووصـل إ،  فى معدل الموالید باإلسـكندریة ًاارتفاع) ١٩٨٦ – ١٩٨٢( شهدت  الفترة  -٥

لــف  فـى األ٢٦,٨إلــى   فـى األلــف ثـم مالبــث ان انخفـض ٣٠,٣ حیــث بلـغ  ًاعلـى امتـداد آخــر أربعـة وعــشرین عامـ
 معـــدل ن الفتـــرتین حیـــث ارتفـــعالجمهوریـــة عـــن اإلســـكندریة  فـــى هـــاتیوتختلـــف ، )  ١٩٩١ – ١٩٨٧( فـــى الفتـــرة 

ویعـــد هـــذا االرتفـــاع أقـــصى مـــا وصـــلت إلیـــه  ) ١٩٩١ – ١٩٨٦( لـــف فـــى الفتـــرة  فـــى األ ٣٤.٤الجمهوریـــة  إلـــى 
 ماضـــیة ویعـــزى هـــذا التزایـــد فـــى معـــدالت الموالیـــد إلـــى عـــودة الكثیـــر مـــن ًاالجمهوریـــة خـــالل أربعـــة وعـــشرین عامـــ

، ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠( یـــة اإلیرانیـــة العـــراق والكویـــت بـــسبب الحـــرب العراقالمهـــاجرین للـــدول العربیـــة وخاصـــة مـــن 
  . )١٣٣ص  ، ١٩٩٩٨، سعد أحمد حسن محمد ( ١٩٨٥وترحیل العاملین فى لیبیا عام 

حیـــــث ؛ جمــــالى الجمهوریــــة ٕوا،  ) ١٩٩٦- ١٩٩٢( انخفــــاض معــــدل الموالیــــد للمحافظــــة خــــالل الفتــــرة  -٦
لـف  فـى األ٢٦,٨أللـف بعـدما كانـت تبلـغ  فـى ا٢٢,٩ فـى األلـف لتـصل إلـى ٥,٢سكندریة بمقدار ت فى اإلانخفض

 بمقــدار ًا ملحوظــًامــا بالنــسبة للجمهوریــة نالحــظ ان معــدل الموالیــد انخفــض انخفاضــأ،فــى الفتــرة الــسابقة لهــذه الفتــرة 



  ٥٩

ى الهبـوط الحـاد فـى معـدل زواج البنـات ویرجع هذا االنخفاض إلـ ) ١٩٩٦ – ١٩٩٢(  فى األلف فى الفترة ٢٧.٨
  .بصفة خاصة وهذا نتیجة لتعلم الفتاة ، قبل سن العشرین 

الموالیــد  بمعــدل ًاثباتــ ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢( ،  ) ٢٠٠١ – ١٩٩٧( شــهدت اإلســكندریة فــى الفتــرتین أنــه   -٧
 فـــى ًاشـــهدت انخفاضـــمـــا الوضـــع بالنـــسبة للجمهوریـــة فقـــد أ، علـــى الترتیـــب  فـــى األلـــف  ٢٢.٨ ، ٢٣.٣حیــث بلـــغ 

 ٢٥,٩ فـــى االلـــف فوصـــلت إلـــى ٢,٧حیـــث انخفـــضت بمقـــدار  ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(    معـــدل الموالیـــد فـــى الفتـــرة 
ســتخدام وســائل تنظــیم وكــان ذلــك نتیجــة ال،  ) ٢٠٠١ – ١٩٩٧(  فــى األلــف فــى الفتــرة ٢٧,٢بعــدما كانــت تمثــل 

ســـهم التعلـــیم  فقـــد أ،محافظـــات الحـــضریة  الخاصـــة فـــى، األســـرة بالجمهوریـــة بجانـــب تـــأخر ســـن الـــزوراج للـــذكور 
سـر المـصریة وارتفـاع معـدالت البطالـة بـین االقتـصادیة الـضاغطة علـى معظـم  األ والظـروف ،وخاصة بـین اإلنـاث

تاحـة وسـائل تنظـیم األسـرة والدعایـة ضـافة إلـى إباإل، الشباب ومـشكالت الـسكن وبالـذات فـى المحافظـات الحـضریة 
  . حد من اإلنجابالملحة إلستخدامها فى ال

 یتـضح مـن العـرض الــسابق أن معـدالت الموالیـد بمحافظــة اإلسـكندریة أقـل منهـا علــى مـستوى  الجمهوریـة فــى 
دو أن هنـاك عـاملین رئیـسیین وعة من العوامـل المتـشابهة ولكـن یبـجمیع فترات المقارنة ویرجع هذا الهبوط إلى مجم

والــذى كــان مــن نتیجتــه أن ارتفــع متوســط ســن ، ته اإلســكندریة أولهمــا التغیــر االجتمــاعى واالقتــصادى الــذى شــهد؛ 
،  لكــل ألــف مــن الــسكان ٢٠٠٦ عــام ٦,٧ إلــى ١٩٨٦ عــام ١١,٣الــزواج فقــد انخفــض معــدل الــزواج الخــام مــن  

ــــسائدة فقــــد شــــهد المجتمــــع حیــــث یعــــد ــــة ال  هــــذا المعــــدل مــــن المؤشــــرات المهمــــة للتغیــــرات االقتــــصادیة واالجتماعی
حیــث ارتفــع متوســط العمــر عنــد ، فلــم یعــد الــزواج المبكــر هــو الــشائع ، ثیــرة فــى أنمــاط الــزواج ســكندرى تغیــرات كاإل

زوجــون علــى الــزواج للــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء كمــا یبقــى عــدد أكبــر بــال زواج حتــى ســن متقدمــة وربمــا الیت
فــاع نــسبة البطالــة وخاصــة فالتكــالیف المرتفعــة للــزواج كتــوفیر المــسكن وغیــره مــن متطلبــات الــزواج وارت، طــالق اإل

 باإلضافة إلى انخفاض األجور كـل هـذه عوامـل لعبـت ٢٠٠٦عام  %  ١٠,٢بین صفوف الشباب التى تصل إلى 
 فى تأخر العمر عند الزواج فقـد كانـت هـذه العوامـل نتیجـة للتغیـرات االقتـصادیة التـى أثـرت فـى خفـض ًا واضحًادور

  .مستویات الخصوبة 
ین الـــسكان فـــى اإلســـكندریة مـــن ى توضـــح التغیـــر االجتمـــاعى هبـــوط نـــسبة األمیـــة بـــومـــن الـــدالئل الهامـــة التـــ

قــد هبطــت بنــسبة أى إنهــا ؛  ٢٠٠٦لعــام  % ١٩,٤ ومنهــا إلــى ١٩٩٦ عــام % ٢٤,٨ إلــى ١٩٨٦عــام % ٣٣,٨
 فـى خفـض مـستویات ًاًى التعلـیم والـذى یعـد عـامال مهمـویوضح ذلك اإلقبال عل ، ًان عامفى مدى عشری % ١٤,٤

  .بة لما له اثر فى تأخیر سن الزواج واالتجاه نحو تقلیل حجم األسرة من ناحیة أخرى الخصو
ویــرتبط العامــل الثــانى الــذى أثــر فــى هبــوط معــدل الموالیــد باتبــاع سیاســة تنظــیم األســرة وتعــد اإلســكندریة مــن 

 عنــدما بــدأ ١٩٦٢نة المحافظــات الرائــدة فــى هــذا المجــال حیــث تكونــت بهــا أول جمعیــة أهلیــة لتنظــیم األســرة فــى ســ
فتحــى ( ١٩٧٠ مركـز فـى سـنة ٨٤ثـم وصـل إلـى ،  لتنظـیم األســرة ًا مركـز٥٠مى باإلسـكندریة بافتتـاح المـشروع القـو

ومـع أن تقـویم برنـامج تنظـیم  ، ٢٠٠٦ عام ١٤٦ ثم ١٩٩٦ مركز سنة  ٨٨ثم إلى   )٢٩٦ ، ١٩٨٠، بو عیانة أ
نـه یعـد مـن عوامـل هـذا ُ ومعقد فـإن الـشواهد تـدل علـى أأمر شائكاألسرة والحكم على مدى تأثیره فى هبوط الموالید 

  . الهبوط
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  اتجاه الخصوبة فى اإلسكندریة  : ًاثانی
حیـــث توضـــح اتجـــاه الموالیـــد نحـــو ، إن دراســـة اتجـــاه الخـــصوبة فـــى اإلســـكندریة علـــى قـــدر كبیـــر مـــن األهمیـــة 

وهــذا نفــسه ذو أهمیــة ، صوبة فــى المــستقبل ویمكــن مــن خــالل هــذه الدراســة توقــع اتجــاه الخــ، الزیــادة أو النقــصان 
  .بالغة فى دراسة الخصوبة 
تطـور معـدل الموالیـد الخـام باإلسـكندریة خـالل الفتـرة مـن ) ٢-٢( و الـشكل رقـم ) ٢-٢( ویوضح الجـدول رقـم 

ـــة ،  ٢٠٠٦-١٩٧٦ ویتبـــین مـــن اســـتقرائه إمكانیـــة تـــصنیف تطـــور معـــدالت الموالیـــد الخـــام إلـــى مراحـــل لكـــل مرحل
  :ها من ارتفاع أو تناقص فى معدالت الموالید الخام على النحو التالى مایمیز
   )١٩٨٦-١٩٧٦( معدل الموالید فى الفترة  مرحلة ارتفاع -١

 ١٩٧٦فقد بلغ معـدل الموالیـد لعـام ،  ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  خالل الفترة بین ًاسجل متوسط معدل الموالید ارتفاع
 ١٩٨٢ فـى األلـف سـنه ٢٩,٧ثـم ارتفـع مـن ، ١٩٨٠ى األلف لعـام  ف٣١,٧فى األلف وارتفع لیصل إلى ) ٢٧,٦( 

 فــى األلــف ســنة ٣٣إذ بلــغ ، وقــد وصــل المعــدل إلــى أقــصاه فــى هــذه الفتــرة  ، ١٩٨٦  فــى األلــف ســنه ٣١,٧إلــى 
ویرجــع ارتفــاع متوســط معــدل الموالیــد لهــذه الفتــرة إلــى اتجــاه عــدد كبیــر مــن الــسكان الــشباب للهجــرة نحــو ، ١٩٨٥

ســكندریة للعـمـل واالســتقرار بهــا بعــدما شــهدته المحافظــة  مــن إقامــة المــشروعات الــصناعیة بهــا والتــى محافظــة اإل
أسهمت فى جذب األیدى العاملة للسكن واالستقرار بالمحافظة باإلضافة إلى ظهور مناطق للجـذب الهجـرى جنـوب 

اعیــة كبیــرة جــذبت العــدد مــن غــرب اإلســكندریة وهــى منطقــة قطــاع مریــوط الزراعــى والتــى اقیمــت بهــا عــدة قــرى زر
  .أبناء المحافظات المجاورة لإلسكندریة 

   ١٩٩٥ – ١٩٨٧مرحلة التناقص التدریجى فى الفترة من  -٢
 أو ًا بــالهبوط التــدریجى دون أن تكــون هنــاك تغیــرات فجائیــة صــعودًاتعــد هــذه المرحلــة مــن أكثــر المراحــل تمیــز

واســـتمر ، ١٩٩١ فـــى األلــف  عـــام ٢٥,٥ إلــى ١٩٨٧ عـــام  فـــى األلــف٢٩,٨ فقـــد هــبط المعـــدل مــن قرابـــة ًاهبوطــ
 فقـد كـان الهبـوط فـى هـذه الفتـرة یـصل مـن ، ١٩٩٣ فـى األلـف سـنه ٢١,٨الهبوط التدریجى حتى وصـل ادنـاه إلـى 

   . ًا فى األلف سنوی٢ : ١
یــر مــن مــع تحویــل ملكیــة جانــب كب، فقــد اثــرت  الظــروف االقتــصادیة فــى معــدل الموالیــد بهــذه الفتــرة بــالتوازى 

ممـا ترتـب علیـه ، مصانع وشركات القطاع العام المملوكـة للدولـة والواقعـة فـى حیـز المحافظـة إلـى القطـاع الخـاص 
عدم توافر فرص عمل جدیدة مما أدى إلـى انحـسار تیـار المهـاجرین نحـو محافظـة اإلسـكندریة بـشكل كبیـر یـضاف 

  .ازى مع جهود الدولة لخفض معدالت الموالید  بالتو، إلى ذلك ارتفاع المستوى التعلیمى والثقافى للسكان 
   ٢٠٠٦- ١٩٩٦ مرحلة الثبات فى معدالت الموالید فى الفترة من -٣

 فـى األلـف  وووصـل أدنـى ٢٤ فى األلف إلـى ٢٣ إلى حد كبیر وقد تراوح من ًاوفیها أصبح معدل الموالید ثابت
 معدالت الموالید فى هذه الفتـرة إلـى ثبـات الحالـة یرجع ثبات ، ٢٠٠٥ فى األلف سنه ٢٢حد له فى هذه الفترة إلى 
  .االقتصادیة واالجتماعیة 
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  )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  تطور معدل الموالید باإلسكندریة فى الفترة من ) ٢-٢ (جدول رقم  
  

 معدل الموالید السنوات
  المتوسط لكل

  سنوات٥
 معدل الموالید السنوات

  المتوسط لكل
  سنوات٥

 معدل الموالید السنوات
  المتوسط لكل

  سنوات٥

٢٣,٧١ ١٩٩٦ ٣٠,٧٧ ١٩٨٦ ٢٧,٦١ ١٩٧٦ 

٢٢,٨٩ ١٩٩٧ ٢٩,٤٦ ١٩٨٧ ١٩,٩٨ ١٩٧٧ 

٢٣,٤٩ ١٩٩٨ ٣٠,٢١ ١٩٨٨ ٣٠,٥٢ ١٩٧٨ 

٢٣,٠١ ١٩٩٩ ٢٧,٩٦ ١٩٨٩ ١٦,٧٧ ١٩٧٩ 

٣١,٧٤ ١٩٨٠ 

 
٢٥,٣٢ 

٢٦,٦٥ ١٩٩٠ 

 
 

٢٩,٠١ 

٢٣,٧٣ ٢٠٠٠ 

 
 

٢٣,٣٧ 

٢٢,٤٣ ٢٠٠١ ٢٦,٠٠ ١٩٩١ ٣٠,٠٧ ١٩٨١ 

٢٢,٩٨ ٢٠٠٢ ٢٣,١٦ ١٩٩٢ ٢٩,٦٦ ١٩٨٢ 

٢٣,٢٣ ٢٠٠٣ ٢٢,٦١ ١٩٩٣ ٢٨,٤٩ ١٩٨٣ 

٢٢,٩٤ ٢٠٠٤ ٢٢,٨٣ ١٩٩٤ ٣١,١ ١٩٨٤ 

٢٢,٦٤ ٢٠٠٥   
١٩٨٥ 
 

٣٢,٧ 
 

 
٣٠,٤٦ 

 
١٩٩٥ 
 

  
٢٢,٤٠  
 

 
٢٣,٤٠ 

٢٠٠٦  
 

٢٢,٢٦ 

 
 

٢٢,٧٥ 

   .اإلحصاءبیانات الجدول من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و: المصدر 
   .والمعدالت من حساب الطالبة بإستخدام معدل الموالید الخام

  



  ٦٢

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور معدل الموالید الخام بمحافظة اإلسكندریة فى الفترة ) ٢- ٢(شكل رقم 
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اإلسكندریة        ــــــــــــــ
خط األتجاه العام  ــــــــــــــ

  



  ٦٣

 ًامن المالحظ فى تطور معـدالت الموالیـد بمحافظـة اإلسـكندریة أن أقـصى نـسبة للموالیـد خـالل أربعـة وعـشرین عامـ
 ٢١,٨حیــث بلغــت  ، ١٩٩٣ فــى األلــف وأن أدنــى نــسبة كانــت فــى ســنة ٣٣حیــث بلغــت  ، ١٩٨٥ت فــى ســنة كانــ

 ٢٠٠٦ الـى عـام ١٩٩٦ نحـو الثبـات فـى معـدالت الموالیـد منـذ عـام ًاكما یالحظ أن هناك اتجاها عامـ، فى األلف 
  . فى األلف ٢٤ فى األلف و٢٣خالل عشرة أعوام یترواح من 

  صوبة بأقسام محافظة اإلسكندریة افى  للخالتوزیع الجغر :ًاثالث
تفیــد دراســة معــدالت الخــصوبة ؛علــى مــستوى الوحــدات اإلداریــة الــصغرى فــى معرفــة التباینــات المكانیــة لهــذه 

  .والمؤدیة إلى تلك االختالفات ،  ومن ثم ربط ذلك بأثر العوامل المحلیة بكل وحدة إداریة، المعدالت 
  )٢٠٠٦-١٩٧٦( بأقسام اإلسكندریة للفترة الخام دالت الموالید متوسطات مع ) ٣-٢(  جدول رقم 

 ٢٠٠٦-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٦ ١٩٩٥-١٩٩١ ١٩٩٠-١٩٨٦ ١٩٨٥-١٩٨١ ١٩٨٠-١٩٧٦ االقسام

 ٢٢,٨ ٢٣,٤ ٢٣,٥ ٢٦,٧ ٣٩,٠ ٣٩,٨ المنتزه
 ٢٠,٤ ١٨,٥ ٣٥,٠ ٢٥,٧ ٣٢,٠ ٣٥,٨ الرمل

 ٣٦,٥ ٢٠,٣ ٢٤,٥ ١٨,٠ ١٧,٤ ١٨,٣ سیدي جابر
 ٢٠,٣ ٢٩,٠ ٢٠,٤ ٢٨,٠ ٢٣,٧ ٢٧,٩ باب شرقي
 ٢٢,٧ ٢٤,٧ ٣٨,٩ ٢٩,٠ ٢٥,٠ ٢٧,٢ العطارین
 ٢٣,٣ ٣٥,٤ ٢٤,٨ ٣٣,٨ ٢٠,٤ ٢٣,٢ محرم بك

 ٢٧,٩ ٢٢,٧ ٢١,١ ٢٥,٠ ٢٦,٦ ٣٠,٦ اللبان
 ٣٤,٤ ٢٧,٤ ٣١,١ ٣١ ٢٧,٣ ٢٩,٢ كرموز

 ٣٠,٠ ٢٩,٠ ٢٩,٠ ٢٣,١ ٢٢,٥ ١٨,٢ مینا البصل
 ٢٥,٦ ٢٨,١ ٢٠,٥ ٣٨,٣ ٢٣,٠ ٢١,٩ المنشیة
 ٢٠,١ ٣٣,٨ ٢٢,٣ ٣١,١ ٢٨,١ ٣١,٤ الجمرك
 ٢١,٢ ٢٤,٧ ٢٣,٤ ٢٧,٩ ٤٩,٠ ٤١,١ الدخیلة
 ١٨,٨ ٢٠,٤ ٢٨,٧ ٤١,٥ ٥٦,٧ ٤٥,٣ العامریة

 ٢١,٩ ٢٧,٨ ٥٣,١ ٣٥,٦ ٥٠,٤ ١٥,٢ برج العرب
 ٢٢,٨ ٢٤,٠ ٢٥,٠ ٣٥,٢ ٣٠,٤ ٢٥,٨ الجملة

  .والمعدالت من حساب الطالبة بیانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 
، فــإذا مااستعرضــنا، ولكــن بــصورة غیــر حــادة ،   فتباینــت معــدالت الخــصوبة بــین أقــسام محافظــة اإلســكندریة 

، والتــى توضــح تطــور المعــدل الــسنوي للموالیــد الخــام  ) ٤، ٣ – ٢( والــشكلین رقــم ) ٣ -٢( بیانــات الجــدول رقــم 
اتــضح ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( أقــسام محافظــة اإلســكندریة خــالل الفتــرة ومتوســط هــذا المعــدل لكــل خمــس ســنوات فــى 

  :مایلى 
   طفل لكل الف من السكان ٣٠بها عن الخام لموالید قسام التى یزید معدل ااأل -١

خـتالف الفتـرات الزمنیـة ن هـذا المعـدل مـن قـسم آلخـر تبعـا الفقـد تبـای؛  وهى أقسام ذات معدالت موالید مرتفعـة
  :حیث یتضح اآلتى  ) ٤-٢( طة رقم  موضح بالخریكماهو، 
 – الرمـل –المنتـزه ( مالحظة ارتفاع معدل الموالید الخام بالمحافظة خالل ثالث الفترات األولـى ؛ فقـد ضـمت  -١

باالضـافة الــى ،  وهـى أقـسام االمتـداد العمرانـى فـى الـشرق والغـرب للمحافظـة، )  الدخیلـة – بـرج العـرب –العامریـة 
  . ) كرموز ومحرم بك– اللبان –الجمرك ( وهى  ، بعض أقسام وسط المحافظة



  ٦٤

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( متوسط معدل الموالید الخام بأقسام اإلسكندریة للفترة ) ٣- ٢(شكل رقم 
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  ٦٥

  ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(متوسطات معدالت الموالید الخام بأقسام اإلسكندریة للفترة ) ٤-٢(شكل رقم 

  
  متوسطات معدالت الموالید الخام

  

  فأقل فى األلف ٢٠
   فى األلف ٣٠ - ٢١
   فى األلف ٤٠- ٣١
   فى األلف ٥٠- ٤١
  فأكثر   ٥١

 )١٩٨٥-١٩٨١(الفترة )٢) (١٩٨٠- ١٩٧٦( الفترة )١(

  )١٩٩٥-١٩٩١( الفترة)٤)  (١٩٩٠-١٩٨٦(ة الفتر)٣(
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(الفترة ) ٦) (٢٠٠٠- ١٩٩٦(الفترة ) ٥(

)٢( )١( 

)٣( 

)٥( 

)٤( 

)٦( 



  ٦٦

 .) برج العرب - مینا البصل – كرموز – العطارین –الرمل ( ضمت أقسام ) ١٩٩٥-١٩٩١( رة مابین الفت -٢

 .وهوالسبب الرئیسى لهذا المعدل، وجود قسم الجمرك فى هذه الفئة یعبر عن وجود مستشفیات الوالدة بها -٣

) ٢٠٠٦-٢٠٠١ (و ) ٢٠٠٠ -١٩٩٦( مالحظــة انخفــاض معــدل الموالیــد الخــام بالمحافظــة خــالل الفتــرتین  -٤
  .وكرموز وسیدى جابر والرمل فى الفترة الثانیة ، فیما عدا الجمرك والعطارین ومحرم بك فى الفترة األولى 

  من السكان لف  مولود لكل أ٢٠ حتى ٢٩من الخام  معدل الموالیدتراوح بها قسام التى ی وهى األ-٢
  :والتى توضح اآلتى ) ٤-٢( طة رقم ی كما هو مالحظ بالخر،ذات معدالت موالید متوسطة أقسام وهى 

) ١٩٨٠-١٩٧٦( للفتـرتین )  مینـا البـصل – محـرم بـك – المنـشیة – العطارین –باب شرقى ( ضمت أقسام  -١
ـــــى قـــــسم ، ) ١٩٨٥-١٩٨١( ـــــان –الجمـــــرك (باإلضـــــافة إل ـــــرة وهـــــى أقـــــسام وســـــط اإلســـــكندریة )   اللب          للفتـــــرة األخی

  .)) اإلسكندریة القدیمة (( 
باإلضـافة إلـى ، ) ١٩٩٠-١٩٨٦( للفتـرة )  الدخیلـة – الرمـل –المنتـزة (  إلى هذه المجموعة أقسام  أضیفیت -٢

 .مما یؤكد على اتجاه معدل الموالید لالنخفاض بهذه األقسام لهذه الفترات ، أقسام الفترة السابقة 

 – محــرم بــك – بــاب شــرقى – ســیدى جــابر –المنتــزة ( تــسعة أقــسام وهــى ) ١٩٩٥ -١٩٩١( ضــمت الفتــرة  -٣
       أضــــــیفت الــــــى هــــــذه المجموعــــــة خــــــالل الفتــــــرة التالیــــــة       ، )  العامریــــــة – الدخیلــــــة – اللبــــــان – الجمــــــرك –المنــــــشیة 

باإلضـــافة إلـــى أقـــسام الفتـــرة الـــسابقة ممـــا یؤكـــد )  بـــرج العـــرب – میناالبـــصل –كرمـــوز ( أقـــسام ) ٢٠٠٠-١٩٩٦( 
 . بالمحافظة على اتجاه معدل الموالید لالنخفاض

 بـــاب –المنتـــزة ( أقـــسام وســـط االســـكندریة واطـــراف محافظـــة اإلســـكندریة  ) ٢٠٠٦-٢٠٠١( ضـــمت الفتـــرة  -٤
 .)  برج العرب – الدخیلة – مینا البصل – اللبان – الجمرك – المنشیة - العطارین – محرم بك –شرقى 

    من السكان طفل لكل ألف٢٠ یقل بها معدل الموالید الخام عن  أقسام -٣
یتـضح ) ٤-٢(  فمـن خـالل الخریطـة رقـم ،ذات معـدالت موالیـد منخفـضة سام یمكن القـول بأنهـا أقـسام وهى أق

  :اآلتى 
 . )١٩٨٠-١٩٧٦( خالل الفترة )  برج العرب – مینا البصل –سیدى جابر ( ضمت هذه المجموعة أقسام  -١

ســیدي ( أة ســوى قــسم  مولــود لكــل ألــف امــر٢٠قــل عــن معــدل موالیــد ی یالحــظ أن أقــسام المحافظــة لــن تــشهد  -٢
فـیالحظ عـدم وجـود ) ١٩٩٥-١٩٩١( أمـا عـن الفتـرة ) ١٩٩٠-١٩٨٦(و ) ١٩٨٥-١٩٨١( للفترتین مـن ) جابر

 .اى قسم من هذه المجموعة 

للفتــــرة ) العامریــــة ( للفتــــرة األولــــى و) الرمــــل( ضــــمت قــــسم ) ٢٠٠٦ -٢٠٠١( و) ٢٠٠٠-١٩٩٦( الفترتــــان  -٣
  .الثانیة 

ومالحظــة التبــاین المكــانى بــین هــذه ، الت الموالیــد الخــام بأقــسام المحافظــة فمــن العــرض الــسابق لتطــور معــد
ولـذلك فـإن ، ینبغى اإلشارة إلـى أن قیـد الواقعـات الحیویـة فـى محافظـة اإلسـكندریة یـتم فـى مكـان حـدوثها : األقسام 

ى وجـود ارتفـاع ظـاهرى وقد یؤدى ذلك إل، ًتسجیل الموالید یكون حسب مكان حدوث الوالدة بدال من اقامة الوالدین 
ًلـذلك ینبغـى أن یـسجل الموالیـد طبقـا لمكـان ، فى معدل الموالید فى بعض األقسام التى توجد بها مستشفیات الوالدة 

  .أقامة الوالدین ولیس مكان حدوث الوالدة 



  ٦٧

  االختالفات الجغرافیة للخصوبة بأقسام اإلسكندریة  : ًارابع
 سواء بـین الریـف والحـضر أو بـین الحـضر حـسب –أجزاء اإلقلیم الواحد  بین ًا واضحًاتختلف الخصوبة اختالف

ًویكون االختالف على رقعة المحافظة الحـضریة واضـحا بـین األقـسام المختلفـة  ، –حجم مراكزه العمرانیة ووظائفها 
  . )٣١٧ص  ، ١٩٧٠،فتحى ابو عیانة ( ذات المستوى االقتصادى واالجتماعى المتفاوت 

 علــى اإلحــصاءات الحیویــة وتعــداد ًا بأقــسام اإلســكندریة اعتمــادنجــابمعــدالت اإل ) ٤-٢( م ویبــین الجــدول رقــ
  . )٢٠٠٦-١٩٧٦( السكان لفترة الدراسة 

  :ومن دراسة هذا الجدول یمكن استنتاج اآلتى
 بین المعدالت المحسوبة من االحصاءات الحیویة وتلـك المحـسوبة مـن التعـدادات المختلفـة ًا أن هناك اختالف-

 إلى أن تـسجیل الموالیـد یـتم حـسب - بالدرجة األولى -ویرجع هذا التضارب فى الواقع  ، والمحسوبة من كلیهما ، 
ومعنــــى ذلــــك أن مـــایقرب مــــن ربـــع عــــدد حــــاالت الـــوالدة یــــتم فــــى ، مكـــان الــــوالدة ولـــیس حــــسب مكــــان اقامـــة األم 

 للقـسم ًامن عدد المولـودین فـى المستـشفیات تابعـً عادال على كل األقسام وقد یكون جزء ًاتتوزع توزیع مستشفیات وال
و لــذلك فــان تركــز المستــشفیات بــبعض األقــسام ،  أخــرى ًاالــذى تقــع فیــه المستــشفى بینمــا الجــزء اآلخــر یتبــع أقــسام

 مــن الموالیــد یــسجل فــى غیــر مكــان إقامــة والدیــه ممــا یــؤدى إلــى زیــادة ظاهریــة فــى عــدد ًا كبیــرًایــؤدى إلــى  أن عــدد
ٕوازاء ذلــك فــإن اتخــاذ ،  األقــسام وانخفــاض ظــاهرى فــى عــدد موالیــد بعــضها اآلخــر كمــا ســبق ذكــره موالیــد لــبعض

والـذى أخـذ علـى أسـاس الحـدود اإلداریـة لألقـسام والـذى یمكـن أن یـشتق منـه مقیـاس لتحدیـد ، بیانات تعداد الـسكان 
 Child- Women سن الحمـل مستوى الخصوبة بهذه األقسام وذلك فقد حسبت منه نسبة األطفال إلى النساء فى

Rotio )  ٣٢٢ص  ، ١٩٨٠، فتحى ابو عیانة( .  
 علــى مـستوى األقـسام بمحافظــة اإلسـكندریة خـالل الفتــرة نجـابتطــور معـدالت اإل) ٤-٢(ویوضـح الجـدول رقـم 

  . و نسبة األطفال إلى النساء فى سن  الحمل وذلك باستخدام معدل الموالید الخام والعام، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(
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  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( سكندریة من  بأقسام محافظة اإلنجابتطور معدالت اإل) ٤-٢( جدول رقم 
٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ 

 
 االقسام
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 :اقسام عالیة الخصوبة 
 ٤٧٣ ٢٢,٨ ٣,٠٢ ٥٧٧ ١٣٢,٦ ٢٧,٢٢ ٨٠٥ ٢٠٢,٨ ٢٠ ٨٩١,٦ ٢٨٣ ١٩ برج العرب

 ٤٤٨ ٧٨,٣ ٢١,٣٧ ٥٣٩ ١٢٧,٩ ٣١,٧٧ ٧٩٩ ١٧٧,٧ ٣٨,٥٤ ٣١٨ ٢٢٤ ٢٦ مریةالعا
 ٣٤٤ ٧٤,٣ ٢١,٨٩ ٤٠٢ ٩٠ ٢٩,٤٥ ٧٤٥ ١٥٣,٢ ٣٨,٢٥ ٦٤٥,٦ ١٦٣,٢ ٣٩ الدخیلة
 ٣٣٩ ٧٣,٩ ١٨,٢٣ ٣٧٣ ٧٠,٣ ١٩,٤٣ ٦١٣ ١١٥ ٢٩,٥٧ ٥٦٣ ١٣٠,٢ ٣٣ المنتزه
 ٤٠١ ٦٢ ١٦ ٤٧٣ ١٠٥ ٢٧ ٧٤١ ١٦٢ ٢٧ ٦٠٥ ٢٠٠ ٢٩ المتوسط

 :متوسطة الخصوبة اقسام 
 ٢٦٩ ٦٧,٣ ١٩,٤٣ ٣١٠ ٦٥,٩ ١٨,٣٢ ٢٦٠ ٥٨,٢ ٣٠,١٥ ٥٦٣,١١ ١٣٥,٦ ٣٤ الرمل

 ٢٥٨ ١١١,٣ ٣١,٤٥ ٢٨٦ ١٠٠ ٢٧,٣٥ ٤٣٧ ٩٤,٨ ٢٦,٤٨ ٥٣١,٩ ١٠٤,٤ ١٣ مینا البصل
 ٢٥٧ ٨١,٢ ٢٢,٣٩ ٢٦٦ ٩٠,٤ ٢٤,١٤ ٣٧٢ ١٠٨,٩ ٢٨,٨١ ٣٦٧,٩ ٩٧,٧٤ ٢٧ محرم بك

 ٢١٦ ٦٩,٤ ٢٠,٤١ ٢٨٠ ٨٤,٥ ٢٢,٩٩ ٣٧٣ ٨٢,٨ ٢٢ ٣٤٠ ٧٠,٦٥ ١٩ سیدى جابر
 ٢٠٩ ١٣١,٢ ٣٨,٥٥ ١٩٦ ١٤٦,٨ ٣٩,٦٣ ٢٧٧ ١٤٠ ٣٩,٥٥ ٣٥٤ ١٠٢,٧٧ ٢٨ باب شرقى

 ٢٠٨ ١١٩,٤ ٣٢,٣٥ ٢٣١ ٨٦,٢ ٢٣,٠٨ ٣٣٠ ١٢٧,٩ ٣٣,٩٥ ٣٣٨ ١٠١,٠١ ٢٦ اللبان
 ٢٣٦ ٩٧ ٢٧ ٢٦٢ ٩٦ ٢٦ ٣٤٢ ١٠٢ ٣٠ ١٢٦٠ ١٠٢ ٢٤ المتوسط

 :اقسام منخفضة الخصوبة 
 ١٩٧ ١١٥,٧ ٣٢,٢٨ ٢٥٧ ٨٥,٩ ٢٢,٧٢  ٣٨٢ ١٣٢,٤ ٣٣,٨٧ ٤٠٨,٦ ١٢٠,٢٨ ٣٠ وزكرم

 ١٩٤ ١٦٨,٥ ٤٥,٩٩ ٢٠٩ ١٠٦,٩ ٢٨,٨٣ ٣١٢ ١٢٧,٩ ٣٤,٣٧ ٢٨٩,٦ ٩٨,٣ ٢٧ الجمرك
 ١٨٢ ٩٦,٤ ٢٦,٧٦ ١٩٧ ١٢٧,٥ ٣٤,٧٨ ٣١١ ١٦٣,٤ ٤٣,١٢ ٣٣٢,٧ ١٠٨,٧٧ ٣١ المنشیة

 ١٧٦ ١٤٦,٢ ٣٩,١١ ١٨٨ ٧٧,٢ ٢٠,٦٤ ٢٥١ ٩٥,٥ ٢٦,٦٥ ٢٨٧,٩ ٨٥,٠٣ ٢٣ العطارین
 ١٨٧ ١٣١,٧ ٣٦,٠٤ ٢١٢,٧٥ ٩٩,٣٨ ٢٦,٧٤ ٣١٤ ١٢٩,٨ ٣٤,٥ ٣٢٩,٧ ١٠٣,١ ٢٧,٩٥ المتوسط

  
) ٢٠٠٦-١٩٩٦-١٩٨٦-١٩٧٦(االحصاءات الحیویة و التعداد العام للسكان لألعوام ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر * 
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 الموضـحة لتطـور معـدالت الخـصوبة )٥ -٢( م ومـن الـشكل رقـ) ٤-٢(قـم یتضح من دراسة بیانـات الجـدول ر

أنـــه مــن الممكـــن تمییـــز بـــین ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(علــى مـــستوى األقـــسام اإلداریــة بمحافظـــة اإلســـكندریة خــالل الفتـــرة 
  :أقسام عالیة الخصوبة و ثانیة متوسطة الخصوبة و ثالثة منخفضة الخصوبة على النحو التالى 

  خصوبة أقسام عالیة ال-١
الـشكل فمـن خـالل  ، ٢٠٠٦ عـام طفـل لكـل ألـف أمـرأة فـى سـن الحمـل  ٤٠١ بهـا ت الخـصوبةبلغـ  هى التى 

 ٢٠٠٦ -١٩٧٦( التى توضح تطور نـسبة األطفـال الـى النـساء فـى سـن الحمـل خـالل فتـرة الدراسـة  ) ٥-٢( رقم 
  :حیث یتضح اآلتى ) 
 –محــــرم بــــك ( محافظــــة فیمـــا عــــدا قـــسمى  جمیــــع أقـــسام ال١٩٧٦تـــضم هــــذه المجموعـــة حــــسب تعـــداد ســــنة  -١

  .)المنشیة
 – بـاب شـرقى –محـرم بـك (  جمیع أقسام المحافظة فیما عـدا ًا ایض١٩٨٦ لتعداد ًاتشمل هذه المجموعة  تبع -٢

 .وأضیفت المنشیة إلى أقسام عالیة الخصوبة فى هذا العام ) الرمل 

المنتــزه ( یـة الخـصوبة علــى خمـسة أقـسام  عمـا سـبق واشــتملت األقـسام عالًانــسبی ، ١٩٩٦اختلـف الوضـع فـى  -٣
وهـى فــى األغلــب أقــسام األطــراف أمـا عــن قــسم الرمــل فقــد شــهدت )  بــرج العــرب – الدخیلــة – العامریــة – الرمـل –

واختفــت فــى هــذه الفتــرة أقــسام ، هــذه الزیــادة لتلــك الفتــرة لمــا تحتویــه مــن عــشوائیات التــى ترتفــع بهــا نــسبة الخــصوبة 
 .وسط اإلسكندریة 

 – العامریـة –بـرج العـرب (ان هـذ المجموعـة تـضم أقـسام  ، ٢٠٠٦ لتعـداد ًام األقسام عالیـة الخـصوبة تبعـتض -٤
مـن جملـة اإلسـكندریة وبلغـت ، % ٥٨ سـنوات لهـذه المجموعـة ٥وتصل نسبة األطفال أقل مـن )  المنتزة –الدخیلة 

وهــذا األمــر الــذى یجعــل ارتفــاع  ، ٢٠٠٦ لتعــداد ًامــن جملــة النــساء فــى ســن الحمــل باإلســكندریة تبعــ% ٥١نــسبة 
فـى ) ٣٣٩- ٣٤٤- ٤٤٨-٤٧٣( إذ تـصل النـسبة بهـذه األقـسام  ، ً مقبـوالًامعدالت الخصوبة فى هذه األقسام أمـر

 . األلف على الترتیب

  متوسطة الخصوبةأقسام -٢
ل  ویتـضح مـن خــال٢٠٠٦ لعـام طفـل لكــل أمـرأة فـى سـن الحمــل  ٢٣٦ بهـا ت الخـصوبةهـى األقـسام التـى بلغــ

  :آلتى یتضح ا) ٥-٢( رقم الخریطة 
فهمـــا اشـــبه بجـــزر منخفـــضة ، )  المنـــشیة –محـــرم بـــك (  قـــسمى ١٩٧٦ضـــمت هـــذه المجموعـــة فـــى عـــام  -١

  .الخصوبة بین باقى األقسام المرتفعة فى هذا العام 
وهــى أقــسام تتمیــر )  الرمــل – بــاب شــرقى –محــرم بــك (  فــى ثالثــة أقــسام ١٩٨٦مثلــت هــذه المجموعــة لعــام  -٢
) ســیدي جــابر ( ٕوان تخللــه قــسم ، األمــر الــذى جعــل منهــا أشــبه بــإقلیم محــدد ، نهــا أقــرب إلــى التجــاور والــتالحم بأ

  .األعلى فى معدل الخصوبة لهذا العام  
 – المنـــشیة – الجمـــرك –ســـیدى جـــابر (  علـــى خمـــسة أقـــسام مثلـــت فـــى ١٩٩٦اشـــتملت هـــذه المجموعـــة لعـــام  -٣

 . ) مینا البصل –اللبان 
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  تطور نسبة األطفال إلى النساء فى سن الحمل ألقسام اإلسكندریة للفترة) ٥- ٢(شكل رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

    
   لنسبة ًامعدالت الموالید  تبع

  االطفال إلى النساء فى سن الحمل

 
  

  أقسام ذات معدل موالید منخفض 
  أقسام ذات معدل موالید متوسط 
  أقسام ذات معدل موالید مرتفع 

 ١٩٨٦ام معدل الخصوبة الخ) ٢ (١٩٧٦معدل الخصوبة الخام  )١(

  ٢٠٠٦ معدل الخصوبة الخام) ٤ (١٩٩٦معدل الخصوبة الخام ) ٣( 

)٢( )١( 

)٤( )٣( 
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 – الجمــرك – ســیدى جــابر –الرمــل ( وهــى ،  علــى ســتة أقــسام ٢٠٠٦اشــتملت هــذه المجموعــة فــى عــام  -٤
بإضـافة الرمــل إلـى هــذه المجموعـة ممــا یؤكـد دور العــشوائیات فـى ارتفــاع معــدل )  مینـا البــصل – اللبــان –المنـشیة 

، مـن إجمـالى األطفـال بالمحافظـة% ٣٦,٨وتصل نسبة األطفال أقل مـن خمـسة سـنوات إلـى ، الخصوبة فى القسم 
   . ٢٠٠٦  لتعدادًامن إجمالى النساء بالمحافظة تبع % ٤٢وتصل نسبة النساء فى سن الحمل إلى  

  أقسام منخفضة الخصوبة -٣
طفــل لكــل الـف أمــرأة فــى ســن  ١٨٧  عــن متوسـط نــسبة األطفــال إلــى النـساء فــى ســن الحمــل بهـایقــلهـى التــى 

  : یتضح اآلتى )٥ -٢( رقم   فمن خالل الخریطة٢٠٠٦ لعام الحمل 
ن ظهـور هـذه ولـذا یمكـن القـول بـأ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦( من المالحظ أن هذه المجموعة التظهر فى عامى  - ١

 .ً دلیال على االتجاه العام للمحافظة نحو االنخفاض ٢٠٠٦-١٩٩٦الفئة لعامى 

 – العطـــارین – محـــرم بـــك –بـــاب شـــرقى ( وهـــى ،  تـــضم أربعـــة أقـــسام ١٩٩٦نجـــد هـــذه المجموعـــة عـــام  - ٢
 .ومتمثله فى إقلیم محدد تحاوطه األقسام األقل أو األعلى فى معدل الخصوبة ) كرموز 

یكونـوا الـنمط الحـاوى لهـذه الفئـة )  العطـارین – المنـشیة – الجمـرك –كرمـوز ( جد أقـسام  ن٢٠٠٦فى عام  - ٣
وتـصل نـسبة النـساء ، مـن إجمـالى األطفـال بالمحافظـة % ٤,٧و تصل نسبة األطفال أقل من خمس سنوات إلى ، 

   . ٢٠٠٦ًمن إجمالى النساء بالمحافظة تبعا لتعداد% ٧فى سن الحمل إلى 
   )دراسة میدانیة ( خصوبة العمریة الخاصة ومعدل الخصوبة الكلیة معدل ال : ًاخامس

    یقــصد بمعــدل الخــصوبة العمریــة عــدد الــوالدات التــى تحــدث لكــل ألــف مــن النــساء فــى فئــة عمریــة معینــة 
والنساء الیكن فى درجة واحدة من حیث القدرة على اإلنجـاب فـى فئـات العمـر ،  ) ٤٩-١٥( خالل سنوات الحمل 

بینمــا تقــل خــصوبتها بعــد )  ســنة ٣٥-٢٠(  مــن المــرأة بــین ًافــالمرأة دون ســن العــشرین تكــون أقــل إنجابــ، فــة المختل
مهــات علــى مــستوى المحافظــة تــم بیانــات الموالیــد حــسب فئــات عمــر االوینبغــى اإلشــارة إلــى أنــه لعــدم تــوافر ، ذلــك 

        علـــى عینـــة عـــشوائیة فـــى كـــل مـــن قـــسمى االعتمـــاد علـــى الدراســـة المیدانیـــة مـــن خـــالل تطبیـــق اســـتئمارة اســـتبیان 
لعـدم دقـة البیانـات بهـا ومـن ، اسـتمارة ) ٣٠( مفردة استبعد منها  ، ٤٥٠تبلغ عدد مفرداتها)  الدخیلة –العطارین ( 

  . )٤ملحق رقم ( مفردة ) ٤٢٠( ثم بلغت جملة االستئمارات الصحیحة 
؛ بیانــات بقـــسمى الدخیلــة والعطــارین حــسب نتـــائج الخـــصوبة العمریــة النوعیــة ) ٥ -٢( ضــح الجــدول رقــم ویو

  ، ٢٠١٢الدراسة المیدانیة التى تمت فى شهر إبریل عام 
   تعــــد دراســــة الخــــصوبة  العمریــــة الخاصــــة فــــى اإلســــكندریة محاولــــة للتعمــــق فــــى إظهــــار المــــستوى الحقیقــــى 

ذلــك ، یــاس أولــى للخــصوبة  ذلــك ألن معــدل الموالیــد الخــام الــذى ســبق الحــدیث عنــه لــیس ســوى مق،للخــصوبة فیهــا
ألنه ینسب عدد الموالید فى فترة معینة إلـى عـدد الـسكان التقـدیرى خـالل هـذه الفتـرة ومـن الواضـح أن الموالیـد لیـسوا 

  .ًنتاجا لكل سكان المجتمع ولكنهم نتاج مجموعة سكنیة لها خصائص دیموغرافیة معینة 
 اإلنـاث فـى الفئـة نفـسها هـو محاولـة تحدیـد اخـتالف والغرض االسمى من نسبة عدد موالید كـل فئـة عمریـة إلـى

اإلناث فى الخصوبة حسب األعمار ؛ ألن فترة الحمل التتـساوى فیهـا قـدرة المـرأة علـى اإلنجـاب طـوال سـنوات هـذه 
                                                

 ١١ مناطق الدراسة وسبب اختیارھا أنظر المقدمة ص ى للتعرف عل  
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وممــا ، ) ٢٠٦ ، ٣٠٥ص  ، ١٩٨٠، فتحــى أبـو عیانــة ( الفتـرة التــى تبـدأ مــن سـن البلــوغ وتنتهــى إلـى ســن الیـأس 
جمـال (راض أن األمم المتحدة توصـلت فـى دراسـتها لمعـدالت الخـصوبة عنـدها فـى أعلـى مـستویاتها یدعم هذا االفت

  :تى  وهى كاآل،) ٩٩ ص ٢٠٠٢أحمد الوحیشى 
  . )٢٥-٢٠( حیث تصل الخصوبة أقصاها فى الفئة العمریة  : نمط الذروة المبكرة - ١
 .  )٣٠-٢٥( العمریة ویصل الخصوبة فیها حدها األقصى فى الفئة  : نمط الذروة المتأخرة - ٢

ــــذروة العریــــضة  - ٣ ) ٣٠-٢٥( و  ) ٢٥-٢٠(  أى إن معــــدل الخــــصوبة فــــى الفئتــــین العمــــریتین :نمــــط ال
 . ًامتقارب جد

  النوعیة لإلناث فى قسمى الدخیلة والعطارین–الخصوبة العمریة  ) ٥-٢( جدول رقم 
 الجملة  الدخیلة  العطارین 

 فئات السن 
عدد 
 االبناء 

عدد 
 المعدل  النساء 

عدد 
 االبناء 

عدد 
 المعدل  النساء 

عدد 
 االبناء 

عدد 
 المعدل  النساء 

٢,٢٦ ٣١ ٧٠ ٢,٥ ١٦ ٤٠ ٢ ١٥ ٣٠ ٢٠- ١٥ 
٤,٥٠ ١٠١ ٤٥٥ ٤,٩ ٥٠ ٢٤٥ ٤,١٢ ٥١ ٢١٠ ٢٥- ٢٠ 
٣,٨٢ ١١٥ ٤٣٩ ٣,١٩ ٨٠ ٢٥٥ ٥,٢٦ ٣٥ ١٨٤ ٣٠- ٢٥ 
١,٥٢ ١١٥ ١٧٥ ١,٦٧ ٤٥ ٧٥ ١,٤٣ ٧٠ ١٠٠ ٣٥- ٣٠ 
١,٤٥ ٤٩ ٧١ ١,٢٤ ١٧ ٢١ ١,٥٦ ٣٢ ٥٠ ٤٠- ٣٥ 
١ ٦ ٦ ١ ٢ ٢ ١ ٤ ٤ ٤٥- ٤٠ 
١ ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ١ ٣ ٣ ٥٠- ٤٥ 

 ٢,٩٠ ٤٢٠ ١٢١٩ ٣,٠٤ ٢١٠ ٦٣٨ ٢,٧٧ ٢١٠ ٥٨١ المجموع 
  .بیانات نتائج العینة : المصدر 

ــــشكل رقــــم  ) ٥-٢(ویتــــضح مــــن الجــــدول رقــــم  یتــــضح أن معــــدل الخــــصوبة العمــــرى لقــــسمى ) ٦-٢(ومــــن ال
تمثــل أقــل المعــدالت إذا ) ٢٠-١٥( یتبــاین مــن فئــة عمریــة ألخــرى فقــد وجــد أن الفئــة العمریــة العطــارین والدخیلــة 

ثـم یبـدأ هـذا المعـدل باالرتفـاع ،  )  ٢,٢٦( بلغت نسبة عدد األبناء إلى عدد النساء المتزوجـات المنجبـات بالعینـة  
لیبلـغ نحـو ) ٣٠ -٢٥( و ) ٢٥-٢٠ (فى الفئات التالیة لیصل أقصاه فى فئـات األعمـار المتوسـطة التـى تقـع بـین 

لتمثــل قمــة نــضوج المــرأة وتــزداد قــدرتها علــى اإلنجــاب أكثــر ممــا هــى علیــه فــى الفئــات الــصغرى و  ) ٣,٨ و ٤,٥(
كمـا ،  ) ١,٥( لتبلـغ نحـو     ) ٣٥-٣٠( الكبرى حتى تبدأ  باالنخفاض فى معدالت الخصوبة العمریة عند الفئـة 

وقـد تــم إثبـات انخفــاض ، مـن أقــل المعـدالت فــى الخـصوبة ) ٤٩-٤٥( و ) ٤٥ -٤٠ ( ًاتعـد الفئتـان األكبــر أعمـار
ًوارتفاعهـــا فـــى فئـــات العمـــر الوســـطى علمیـــا مـــن خـــالل الدراســـات ، الخـــصوبة فـــى فئـــات العمـــر األولـــى واألخیـــرة 

نــسبة بال% ) ١٠(التــى أشــارت إلــى أن معــدل احتمــاالت الحمــل فــى أثنــاء الــدورة الطبیعیــة یــصل إلــى ، اإلحــصائیة 
بالنــسبة للنــساء فــى عمــر  % ) ١٣( بینمــا ترتفــع النــسبة إلــى ، للنــساء فــى عمــر الــسابعة عــشرة والثالثــة واألربعــین 

ً وسـبب تـأخر الحمـل عنـد النـساء المتزوجـات مبكـرا یعـود إلـى عـدم انتظـام دورتهــن ،) ًا عامـ٣٣ -٢١( یتـرواح مـن 
أمـا عـن ،  خـالل الـسنوات الـثالث األولـى مـن الـزواج ًوعدم نـضوج البویـضات تمامـا فـى المبـیض خاصـة، الطمثیة 

عبــاس فاضــل ( الزوجیــةفیعــود إلــى قــصر فتــرة المعاشــرة ، نقــص خــصب المتزوجــات بعــد ســن الخامــسة والثالثــین 
ً مقارنــة االختالفــات فــى معـدالت الخــصوبة العمریــة لكــل فئــة فــى وعنــد، ) ٢٧٨ ٢٧٧ص ص  ، ١٩٨٠،الـسعدى 
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بینمــا فــى  ) ٢,٥ و ٢(بلغــت )  ســنة ٢٠-١٥( ففــى فئــة ،  لــم تكــن بمــستوى واحــد )العطــارین والدخیلــة ( قــسمى 
للعطــارین والدخیلــة  ) ٠ و ١(بلغــت   ) عــام ٤٩-٤٥( ففــى الفئــة ) ٣,٨ و ٥,٢( بلغــت )  ســنة ٣٠-٢٥( الفئــة 

كـــن  عــن العطـــارین فكالهمــا یقعــان فـــى محافظــة حــضریة ولًاالوضـــع بقــسم الدخیلــة الیختلـــف كثیــر، علــى الترتیــب 
 جــــذب فئــــة ًا شــــبابیًا للفئــــات الــــصغرى حیــــث یعتبــــر قــــسم الدخیلــــة مجتمعــــاالخــــتالف یظهــــر فــــى ارتفــــاع الخــــصوبة

فـــالظروف االقتــــصادیة بالدخیلـــة والعطــــارین لـــن تــــسمح للمــــرأة ، ٕالمتـــزوجین الجــــدد لـــرخص أســــعار الـــسكن وایجــــار
مــن الظــروف االقتــصادیة الــسیئة لــبعض  ًاوأیــض، ) الدراســة المیدانیــة ( باإلنجــاب أكثــر مــن طفلــین أو ثالثــة فقــط 

حدیثى الزواج بالعطارین نجدهم من ساكینى الغرفه الواحده فوق العمائر القدیمة وهى ظـاهره منتـشرة تـم مالحظاتهـا 
كمــا نالحـظ انخفـاض الموالیــد ،او الـسكن مـع األهــل ؛ حیـث الـشقق الواســعة متعـددة الغـرف ، فـى الدراسـة المیدانیــة 

بالدخیلـة عـن العطـارین وهـذا مایؤكـد أن الدخیلـة مجتمـع ) ٤٩-٤٥( الـى ) ٣٥-٣٠(ًاء مـن فئـة للفئات االكبـر ابتـد
 ، مـن العطـارین مـن خـالل الحالـة التعلیمیـة والمهنیـة للمــرأة ًاشـبابى أكثـر مـن العطـارین كمـا أن الدخیلـة أحـسن حظـ

  .بخالف العطارین
 ى الدخیلة والعطارین النوعیة لإلناث فى قسم–الخصوبة العمریة ) ٦ -٢( شكل رقم 

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

١٥- ٢٠ ٢٠- ٢٥ ٢٥- ٣٠ ٣٠- ٣٥ ٣٥- ٤٠ ٤٠- ٤٥ ٤٥- ٥٠

العطارین 
الدخیلة 
الجملة 

الفئات العمریة

رأة
 أم

كل
ء ل

بنا
 اإل

عدد

  
 بــــین العطــــارین والدخیلــــة مــــا یؤكــــد االخــــتالف فــــى التركیــــب االجتمــــاعى *الخــــصوبة الكلیــــةولعــــل فــــى مقارنــــة 

والتعلیمـــى وتفـــاوت ســـن الـــزواج بینهمـــا إلـــى تفـــاوت الفئـــات العمریـــة التـــى تـــصل الخـــصوبة فیهـــا إلـــى حـــدها األعلـــى 
 فمتوســـط الخـــصوبة الكلیـــة أعلـــى ،مولـــود فـــى الدخیلـــة  ٣ مولـــود لكـــل انثـــى مقابـــل ٢,٧فوصـــل معـــدل العطـــارین 

                                                
 ویمكن اختزال العملیات الحسابیة للتوصل إلى هذا المعدل – یقصد به متوسط عدد األطفال المولودین احیاء طوال مدة اإلنجاب  *

 . ١٠٠٠ وقسمتها على ٥×من خالل جمع إجمالى معدالت الخصب العمرى وضرب الناتج 
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بالدخیلــة لمــا تــشهده مــن هجــرة وافــدة إلیهــا مــن المحافظــة أو مــن  خــارج المحافظــة حیــث الریفیــون المرتبطــون بــالقیم 
وعلــى ذلــك فــیمكن القــول بــأن معــدل كــل أنثــى تنجــب ،  **والعــادات االجتماعیــة التــى تحبــذ الــزواج وكثــرة اإلنجــاب 

  . فى الدخیلة طوال فترة قدرتها على اإلنجاب باستبعاد وفاتها خالل هذه المدة ٣عطارین و  فى ال٢,٧
  وبة بشیاخات محافظة اإلسكندریة توزیع الخص: ًاسادس

اذا كانـت األقـسام تختلــف فیمـا بینهــا فـى مــستویات الخـصوبة سـواء كانــت مرتفعـة أم منخفــضة بالنـسبة لبعــضها 
ویقـــصد بــذلك اخـــتالف الخــصوبة بـــین ، حــد تختلـــف هــى األخـــرى فــى هـــذا المجــال  فـــإن أجــزاء القـــسم الوا– ًابعــض

الــذى یعــرض لتطــور ) ٥( والملحــق رقــم  ) ٧-٢( الــشیاخات ویمكــن رصــد هــذا االخــتالف مــن خــالل الــشكل رقــم 
  .نسبة األطفال إلى النساء فى سن الحمل ولهذا تم تقسیم الشیاخات الى خمس مجموعات كالتالى  

  فى سن الحمل  امرأة طفل لكل الف٨٠٠ علىلتى تزید خصوبتها ت ا الشیاخا-١
حیــث یتــضح تطــور نــسبة االطفــال ) ٧ -٢( فمــن خــالل الخریطــة رقــم ، وهــى مــن الــشیاخات عالیــة الخــصوبة 

  :حیث یتضح اآلتى ،   )٢٠٠٦ -١٩٧٦( الى النساء فى سن الحمل خالل فترة الدراسة 
ــــة شــــیاخات % ١٧ عــــشرة شــــیاخة بنــــسبة ســــبع،  ١٩٧٦نجــــد هــــذة المجموعــــة تــــضم فــــى عــــام  - ١ مــــن جمل

 ، ٩٧٤حیــث بلغتــا )  الــصبحیة وعزبــة شــركس –حــوض ســكرة ( المحافظــة وتــصل النــسبة أقــصاها فــى شــیاختین 
أبــیس ( و الرمــل ) طلمبــات الطابیــة (  فــى األلــف وتتــوزع شــیاخات هــذه الفئــة علــى أقــسام ســتة ؛هــى المنتــزة ٩٣٤

یطــــاش غــــرب والعجمــــى البیطــــاش شــــرق و الب( و الدخیلــــة ) ة شــــركس الــــصبحیة وعزبــــ( و محــــرم بــــك ) وخورشــــید
 الـــذراع – قطـــاع النهـــضة –الهواریـــة ( والعامریـــة  ) حـــوض ســـكرة ومدینـــة بـــرج العـــرب (  و بـــرج العـــرب ) البحریـــة
)  العجمـى القبلیـة وأم زغیـو – العامریـة غـرب – العامریة شرق –مرغم  –قطاع مریوط – ایكنجى مریوط –البحرى 
 .لمالحظ اأنها شیاخات من أقسام األطراف ومن ا

مـن جملـة الـشیاخات لتلـك % ١٠ فقد شملت هذه المجموعة ست عشرة شیاخة بنـسبة ١٩٨٦أما عن عام  - ٢
لتكـــون هـــى أعلـــى نـــسبة مـــن بـــین الـــشیاخات حیـــث بلغـــت نـــسبتها ) حـــوض ســـكرة ( الـــسنة وواصـــلت نـــسبة شـــیاخة 

ــــف ١٢٨٦ ــــة إلــــى ث،  فــــى األل ــــة أقــــسام هــــى المنتــــزة وتتــــوزع شــــیاخات هــــذه الفئ ــــة   ) أربــــع شــــیاخات ( الث            و العامری
 .) شیاختان ( وبرج العرب ) شیاختان ( والدخیلة ) سبع شیاخات ( 
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  )٢٠٠٦-١٩٧٦( بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة معدالت االخصوبة تطور ) ٧- ٢(شكل رقم 

  
   لحملنسبة األطفال إلى النساء فى سن ا  

  

)١( 

)٤( 
)٣( 

)٢( 

 ١٩٨٦عام) ٢   (١٩٧٦عام )١(

  ٢٠٠٦عام ) ٤  (١٩٩٦عام ) ٣(
  

   لم تتوافر لھا بیانات من قبلشیاخات 
   فى األلف٢٠٠یقل بھا المعدل عن 

٤٠٠-٢٠٠  
٦٠٠-٤٠٠  
٨٠٠-٦٠٠  

  فى األلف ٨٠٠یزید بھا المعدل عن 
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 فقـد تناقـصت الـشیاخات المرتفعـة للتتمثـل فـى شـیاختین فقـط ًا كلیـًا اختلف الوضع اختالفـ١٩٩٦وفى عام  - ٣
 . على الترتیب ٨٠٥ ، ٩٦٤ببرج العرب بنسبة )  الذراع البحرى –حوض سكرة ( وهما 

 إال فــى  فـى األلـف التتمثـل٨٠٠ اصـبحت هـذه الفئـة التـى یزیـد بهــا معـدل الموالیـد علـى ٢٠٠٦وفـى عـام  - ٤
 .وهذا مؤشر على انخفاض معدل الموالید بالمحافظة ) العطارین غرب( شیاخة 

   فى سن الحمل طفل لكل ألف امرأة٨٠٠ إلى٦٠٠ما بین  یترواح بها معدل الخصوبة شیاخات -٢
-٢(فمـن خـالل الـشكل رقـم  ،  من الشیاخات عالیة الخـصوبة وتعتبـر مكملـة للمجموعـة الـسابقة  ًا  وهى أیض

  :یتضح اآلتى ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦ ( ء فى سن الحمل خالل فترة الدراسةیتضح تطور نسبة األطفال إلى النسا) ٧
مـن جملـة شـیاخات المحافظـة % ١٠ سـبع عـشرة شـیاخة بنـسبة ١٩٧٦نجد هذه المجموعة تضم فـى سـنة  - ١

اخات هـذه الفئـة علـى  فى األلف وتتـوزع شـی٧٧٥بقسم المنتزة بنسبة ) التوفیقیة ( وتصل النسبة أقصاها فى شیاخة 
و الدخیلـة ) ثـالث شـیاخات (و مینـا البـصل  ) ثـالث شـیاخة (و الرمـل ) ثمـانى شـیاخات (هـى المنتـزة ، أقسام ستة 

 . )شیاخة واحدة (والعامریة  ) شیاخة واحدة ( و سیدى جابر )  شیاخة واحدة (

لــة الــشیاخات لتلــك مــن جم% ٨ فــشملت هــذه المجموعــة أحــدى عــشرة شــیاخة بنــسبة ١٩٨٦أمــا عــن عــام  - ٢
،  فــى األلــف ٧٧٠أقــصى نــسبة لهــذه المجموعــة حیــث بلغــت نــسبتها ) مدینــة بــرج العــرب ( الــسنة ووصــلت شــیاخة 

والدخیلـة ) شـیاخة واحـدة ( و العامریـة ) ثـالث شـیاخات (هـى المنتـزة ، وتتوزع شیاخات هذه الفئة إلى ثمانیـة أقـسام 
     ومینـــا البـــصل ) شـــیاخة ( ومحـــرم بـــك ) شـــیاخة واحـــدة ( جـــابر وســـیدى ) شـــیاختان ( وبـــرج العـــرب ) شـــیاختان ( 
 .)  شیاخة ( 

 اختلف الوضع عما كان علیه فى السنوات السابقة لهذا التعداد فقد بلغـت عـدد الـشیاخات ١٩٩٦وفى عام  - ٣
مـــن جملـــة شـــیاخات المحافظـــة وقـــد كانـــت أعلـــى نـــسبة % ٣الممثلــة لهـــذه المجموعـــة قرابـــة خمـــس شـــیاخات بنـــسبة 

شـیاخة ( وتتـوزع شـیاخات فـى ثالثـة أقـسام هـى المنتـزة   ،  فى األلف ٦٨٠بنسبة ) الغربانیات ( ثلة فى شیاخة متم
 .) شیاختان ( وبرج العرب ) شیاختان ( و العامریة ) واحدة 

حیـــث بلغـــت ) حـــوض ســكرة (  لــن تظهرهـــذه المجموعـــة ســوى فـــى شـــیاخة واحــدة وهـــى ٢٠٠٦وفــى عـــام  -٤
 . من شیاخات قسم برج العرب  فى األلف وهى٧٢٤نسبتها 

   فى سن الحمل طفل لكل ألف امرأة٦٠٠ إلى٤٠٠ ما بین  الشیاخات التى یتراوح بها الخصوبة-٣  
حیـــث یتـــضح تطـــور نـــسبة االطفـــال الـــى ) ٧-٢(فمـــن خـــالل الـــشكل رقـــم ، وهـــى شـــیاخات متوســـطة الخـــصوبة

 لكــل ألــف امــرأة خــالل فتــرة ٦٠٠إلــى٤٠٠ بــینلــشیاخات التــى یتــرواح بهــا معــدل الخــصوبة النــساء فــى ســن الحمــل ل
  :حیث یتضح اآلتى ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( الدراسة 
مــــن جملــــة شــــیاخات ، % ١٤تــــسع عـــشرة  شــــیاخة بنــــسبة  ، ١٩٧٦أن هـــذة المجموعــــة تــــضم فــــى ســــنة  - ١

 فـى األلـف وتتـوزع شـیاخات هـذه ٥٦٣حیـث بلغـت نـسبتها ،) المكـس (المحافظة وتصل النسبة أقصاها فـى شـیاخة 
 ) شـــیاخة( وســـیدى جـــابر ) ثـــالث شـــیاخات (و الرمـــل ، ) ســـت شـــیاخات (هـــى المنتـــزة ، مانیـــة أقـــسام الفئـــة علـــى ث

، ) خمــــس شــــیاخات (ومینــــا البـــصل  ، ) شـــیاخة(و بــــرج العــــرب ، ) شـــیاخة (والدخیلــــة ، )شـــیاخة ( وبـــاب شــــرقى 
 .) شیاخة ( والجمرك 
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،  الـشیاخات لتلـك الـسنةمـن جملـة% ١٩ سـت وعـشرون شـیاخة بنـسبة ١٩٨٦شملت هذه المجموعـة عـام  - ٢
وتتـوزع شـیاخات ،  فـى األلـف ٥٩٣حیـث بلغـت نـسبتها ، ) العمـراوى بقـسم المنتـزة (وتـصل النـسبة أقـصاها بـشیاخة 

تـــسع ( و مینــا البــصل ، ) ثــالث شـــیاخات ( والرمــل  ، ) ثمـــانى شــیاخات( هــى المنتــزة ، هــذه الفئــة بثمانیــة أقـــسام 
  .و اللبان والجمرك لكل منهما شیاخة واحدة )  شیاختان  ( العامریة) شیاختان ( وكرموز ) شیاخات 

من جملـة شـیاخات المحافظـة لهـذا التعـداد وتـصل % ١٧ بنسبة ١٩٩٦ وعشرون شیاخة عام ًاشملت ثالث - ٣
 فى االلـف فقـد اختلـف التوزیـع المكـانى للـشیاخات عمـا ٥٩٠بنسبة ) مرغم بقسم العامریة ( النسبة أقصاها بشیاخة 

 فإنـــه یعنـــى أن المحافظـــة آخـــدة فـــى ًإوان كـــان هـــذا االخـــتالف بـــسیط ) ١٩٨٦(التعـــداد الـــسابق كانـــت علیـــه فـــى 
حیث شـملت هـذه المجموعـة شـیاخات بأقـسام العامریـة والدخیلـة وبـرج العـرب والمنتـزة  ، خصوبةاالنخفاض بمعدل ال

داد فیمكننــا توزیــع هــذه الــشیاخات وهـى أقــسام تمیــزت بارتفــاع معــدل الموالیـد بهــا لــسنوات التعــداد الــسابقة لهـذا التعــ، 
       وفـــى قـــسم الرمـــل ومحـــرم بـــك لكـــل منهمـــا، ) شـــیاخة (وســـیدى جـــابر ) ثـــالث شـــیاخات ( المنتـــزة ، بـــسبعة أقـــسام 

 .) أربع شیاخات ( وبالدخیلة وبرج العرب لكل منهما ، ) سبع شیاخات ( وفى قسم العامریة ، ) شیاختان ( 

      ،مـــن جملـــة شـــیاخات المحافظـــة  % ١٧ وعـــشرون بنـــسبة ًا أربعـــ فـــى٢٠٠٦مثلـــت هـــذه المجموعـــة عـــام  -٤
) تـسع شـیاخات ( والعامریـة ) ثمـانى شـیاخات(و بـرج العـرب ) اربع شـیاخات ( و تتوزع فى ستة أقسام وهى المنتزة 

  .أما عن الرمل و محرم بك  وباب شرقى شیاخة واحدة لكل قسم 

  فى سن الحمل  طفل لكل الف امرأة٤٠٠ إلى٢٠٠ن ما بی بها الخصوبةتراوح الشیاخات التى ت -٤
حیــث یتــضح تطــور نــسبة االطفــال ) ٧-٢(فمــن خــالل الــشكل رقــم ،   وهــى مــن الــشیاخات منخفــضة الخــصوبة

 طفــل لكــل ألــف امــرأة  ٤٠٠ إلــى٢٠٠الــى النــساء فــى ســن الحمــل للــشیاخات التــى یتــرواح معــدل الموالیــد بهــا مــن 
  : حیث یتضح اآلتى )٢٠٠٦ -١٩٧٦( خالل فترة الدراسة 

مـن جملـة شـیاخات المحافظـة وهـى % ٥٣ اثنین وسـبعین شـیاخة بنـسبة ١٩٧٦ضمت هذه المجموعة فى سنة  -١
، َتعد أقل الشیاخات خـصوبه لـذلك التعـداد ویمكـن القـول بـأن وسـط المحافظـة یكـون الحیـز الحـاوى لهـذه المجموعـة 

لشیاخات تقع فى أقـسام الطـرد الـسكانى ولعـل أهمهـا هو أن هذه ا، ولعل الدور المهم فى انخفاض معدل الخصوبة 
أربـــع ( وقـــسم المنـــشیة ) ســـبع شـــیاخات ( وقـــسم العطـــارین ) ثمـــانى عـــشرة شـــیاخة ( التـــى تـــضم ، أقـــسام الجمـــرك 

أربـع ( وسـیدى جـابر والرمـل لكـل منهمـا  ، ) سـت شـیاخات ( وكرمـوز ، ) اثنتى عشرة شـیاخة ( واللبان ) شیاخات 
  .) شیاخة واحدة ( وبرج العرب ) شیاختان (  ومحرم بك لكل منهما والمنتزة) شیاخات 

من جملة الـشیاخات لتلـك التعـداد تتـوزع ، ١٩٨٦عام % ٤٨,٨ وستین شیاخة بنسبة ًاشملت هذه المجموعة ست -٢
) ثمـانى اقـسام ( ، كرمـوز ) سـت شـیاخات ( ، والعطـارین ) سـت عـشرة شـیاخة ( وهى الجمـرك  ، ًابأحد عشر قسم

بـــاب شـــرقى والرمـــل ، )  شـــیاخات أربـــع( المنـــشیة وســـیدى جـــابر لكـــل منهمـــا  ، ) إحـــدى عـــشرة شـــیاخة ( ان اللبـــ، 
 . )شیاخة( ومینا البصل والمنتزة لكل منهما ، ) خمس شیاخات ( ومحرم بك  لكل منهم  

، مــن جملــة شــیاخات المحافظــة % ٦٣,٧ وثمــانین شــیاخة بنــسبة ًا ســت١٩٩٦ضــمت هــذه المجموعــة عــام  -٣
فـال تقتـصر هـذه ،  فـى الخـصوبة بالمحافظـة ًا واضـحًا الذى جعل من  انخفـاض شـیاخات  هـذه المجموعـة اثـراالمر

ولكنها شملت بعض شیاخات أقسام أطـراف المحافظـة مثـل أقـسام العامریـة ، المجموعة على أقسام وسط المحافظة 
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اثنتـا ( هـى الجمـرك والمنتـزة لكـل منهمـا و، فتوزعت فى جمیع أقسام المحافظة األربعـة عـشر ، وبرج العرب والمنتزة 
ســـبع ( والرمــل ،) تــسع شــیاخات( وكرمــوز ، ) عــشرة شــیاخة( واللبــان ومینــا البــصل لكــل منهمـــا ، ) عــشرة شــیاخة 

) أربــــع شــــیاخات ( وســــیدى جــــابر ، ) ثالثــــة أقــــسام ( العطــــارین ، ) خمــــس شــــیاخات ( ومحــــرم بــــك ، ) شــــیاخات 
 .الدخیلة وبرج العرب وشیاخة واحدة فى كل من العامریة و

مــن جملــة شـــیاخات ، ٢٠٠٦عــام  % ٤٦,٦ وســتین شــیاخة بنـــسبة ًاأصــبحت هــذه المجموعــة تـــضم ثالثــ -٤
  الجمــرك ومینــا البــصل لكــل منهمــا ، ) إحــدى عــشرة شــیاخة (  وهــى المنتــزة ًاالمحافظــة تتــوزع علــى اثنــى عــشر قــسم

و ، )خمــــس شــــیاخات ( والدخیلــــة ، ) اخات ســــبع شــــی(واللبــــان ، ) ثمــــانى شــــیاخات(والرمــــل ، ) عــــشر شــــیاخات ( 
) شـــیاخة( والمنـــشیة وســـیدى جـــابر والعامریـــة  لكـــل قـــسم ، ) شـــیاختان ( والعطـــارین ، ) أربـــع شـــیاخات ( كرمـــوز 

 .) ثالث شیاخات ( ومحرم بك 

   فى سن الحمل طفل لكل ألف امرأة٢٠٠عنتقل خصوبتها الشیاخات التى  -٥   
حیــث یتــضح تطــور نــسبة األطفــال ) ٧-٢(فمــن خــالل الــشكل  رقــم ، بةویقــصد بهــا شــیاخات منخفــضة الخــصو

      طفــل لكــل ألــف امــرأة خــالل فتــرة الدراســة ٢٠٠إلــى النــساء فــى ســن الحمــل للــشیاخات التــى یقــل بهــا المعــدل عــن 
  :یتضح )  ٢٠٠٦-١٩٧٦( 

  ، طفل فى االلف  ٢٠٠ لم تظهر فئة منخفضة تقل عن ١٩٧٦أن هذه المجموعة فى التعداد  - ١
فهــو ، مــن جملــة شــیاخات المحافظــة ،  % ٣,٧ بنــسبة ١٩٨٦ لتعــداد ًاظهــرت فــى خمــس شــیاخات طبقــ - ٢

و بــاب ، ) شــیاختان(وهــى الجمــرك والعطــارین لكــل منهمــا ، أول تعــداد تظهــر فیــه هــذه الفئــة لتتــوزع بأربعــة أقــسام 
 .) شیاخة (شرقى و سیدى جابر لكل منهما 

مـــن جملـــة % ١٧ شـــیاخة بنـــسبة ٢٤جموعـــة ارتفـــع لیـــصل إلـــى إال أننـــا نجـــد أن عـــدد الـــشیاخات بهـــذه الم - ٣
وبــاب ) خمــس شــیاخات ( والعطــارین ) ســبع شــیاخات ( وهــى الجمــرك ، شــیاخات المحافظــة لتــشمل عــشرة أقــسام 

والمنتـزة وســیدى جـابر وكرمـوز ومینـا البــصل ، ) شـیاختان ( و الرمـل واللبــان لكـل منهمـا ) ثـالث شـیاخات ( شـرقى 
 .) شیاخة واحدة( ا والمنشیة لكل منهم

ـــة شـــیاخات المحافظـــة فقـــد بلـــغ عـــددها % ٣٤وصـــلت نـــسبة شـــیاخات هـــذه المجموعـــة إلـــى  - ٤  ٤٦مـــن جمل
واللبـان والعطـارین ، ) سـت شـیاخات ( وكرمـوز ، ) تـسع شـیاخات (وهـى الجمـرك  ، ًاشیاخة تتوزع بأحد عـشرة قـسم

والمنــشیة ومحــرم بــك لكــل ) شــیاختان (زة والرمــل والمنتــ، ) خمــس شــیاخات( وبـاب شــرقى وســیدى جــابر  لكــل مــنهم 
  .) شیاخة ( ومینا البصل ، ) ثالث شیاخات ( منهما  
  

  
  
  

  



  ٧٩

  ) دراسة حالة (  العوامل المؤثرة فى الخصوبة - ًاسابع
فیـات كمـا تـؤثر فیـه الو، كان بالتزایـد     تعد الخصوبة من أهم الظاهرات الدیموغرافیة التى تؤثر فى هیكل الـس

إذا كانــت الظــاهرات الدیموغرافیــة تتــأثر بــصفة عامــة بمجموعــة مــن العوامــل المتــشابكة والتــى الیمكــن فــ، بالتنــاقص 
فـإن الخـصوبة مـن الظـاهرات ،  إحداها العامل األوحد فى التـأثیر فیهـا  اعتبارالفصل بین بعضها و بعض اآلخر و

العوامــل المتــشابكة التــى تــؤثر فیهــا وتتــأثر وتوضــیح ، المهمــة التــى أوالهــا البــاحثون عنایــة كبیــرة بالدراســة والتحلیــل 
  .هاب

التـى تـؤثر فـى الخـصوبة حیـث  بتحدیـد تلـك العوامـل  J,Blake و  K , Davcisم العالمان األمریكیـان ا قفقد 
الیمكـن أن تـتم إال عـن طریـق مـا ، وجدا أن التغیرات التى تحدثها العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على الخـصوبة 

وعوامــل ، وقــد صــنفا هــذه العوامــل إلــى عوامــل تــتحكم فــى العالقــات الجنــسیة ، باشــر علــى اإلنجــاب تحدثـه بــشكل م
   ،)٣٣٩ص  ، ١٩٨٠، فتحى محمد أبو عیانة (وعوامل تتحكم فى حیاة الجنین ، تتحكم فى التعرض للحمل 

ومــستویاتها فــى وبنــاء علیــه فــإن تحدیــد أهــم العوامــل المــؤثرة فــى الخــصوبة یــسهم فــى فهــم اتجاهــات الخــصوبة 
و یحتــل ذلــك أهمیــة كبیــرة بالنــسبة لــصناع الــسیاسات ، ومــن ثــم رســم الــسیاسات المناســبة للــتحكم فیهــا ، المــستقبل 

و تمثــــل محافظــــة اإلســــكندریة الحــــضریة ، والنــــواحى الــــسكانیة علــــى وجــــه العمــــوم  ، والمهتمــــین بــــالتخطیط عامــــة 
بحث قـد تـشعب إلـى دراسـة مـستویات الخـصوبة علـى امتـداد رقعتهـا ٕواذا كان ال، ًالملیونیة اقلیما ممیزا فى خصوبته 

 فــإن هنــاك عوامــل تكــون مــشتركة فــى التــأثیر فــى الخــصوبة فــى هــذه –ســواء كانــت مقــسمة إلــى أقــسام أو شــیاخات 
 اجتماعیــة و االخــرى –أحــداهما اقتــصادیة :  ویمكــن أن نقــسم هــذه العوامــل إلــى مجمــوعتین رئیــسیتین –المنــاطق 

  . وغرافیةعوامل دیم
  تعـد العوامـل االقتـصادیة واالجتماعیـة ذات أثـر كبیـر فـى خـصوبة الـسكان وهـى أن كانـت متـشابكة وال یـسهل 

ولــیس هنــاك بیانــات یمكــن ،  الفــصل بینهــا  فــإن هنــاك بعــض المؤشــرات التــى توضــح مــدى تأثیرهــا فــى الخــصوبة 
) ٤  ملحـق رقـم( خـالل تطبیـق اسـتئمارة اسـتبیان فـتم االعتمـاد علـى دراسـة تطبیقیـة مـن ، االستدالل بها علـى ذلـك 

) ٣٠(  مفـردة اسـتبعد منهـا ٤٥٠وقـد تـم توزیـع  ، *) الدخیلـة –العطارین ( على عینة عشوائیة فى كل من  قسمى 
  .مفردة ) ٤٢٠( مفردة لعدم دقة البیانات بها ومن ثم بلغت جملة المفردات الصحیحة 

  الخصوبة أثر التعلیم و مدة الحیاة الزواجیة فى  -١
  ویتـضح ذلـك مـن دراسـة الجـدول رقـم ،   یعد التعلیم من العوامل المهمة التـى تـؤثر فـى الخـصوبة بـصفة عامـة 

الذي یبین متوسط عدد الموالید أحیاء لكل متزوجه حسب درجـات التعلـیم المختلفـة  ) ٨-٢( والشكل رقم ) ٦ -٢( 
ظــم أبحــاث الــسكان أعتمــدت فــى دراســة الخــصوبة علــى ومــن الجــدیر بالــذكر أن مع، وحــسب مــدة الحیــاة الزواجیــة 
 كلمــا طالـت فتــرة ًافكلمـا كــان الـزواج مبكـر، وهـذه الفتــرة تتـأثر بعـادات الــزواج ونظمـه ، طـول فتـرة المعاشــرة الزوجیـة 

مـــالم یحـــدث ، كمـــا أن الطـــالق أو مـــوت أحـــد الـــزوجین قـــد  ینهـــى المعاشـــرة بالنـــسبة ألحـــدهما ، المعاشـــرة الزوجیـــة 

                                                
 . ١١ مناطق الدراسة وسبب اختیارھا أنظر المقدمة ص للتعرف على  *



  ٨٠

  ًعدد الموالید أحیاء تبعا لمدة الحیاة الزواجیة والحالة التعلیمیة لألم بقسمى الدخیلة والعطارین ) ٦-٢(قم جدول ر
  

 الدخیلة
 مدة الحیاة الزواجیة

  +٣٠ ٢٩ - ٢٠ ١٩-١٠من  ٩-٥من   سنوات٥أقل من 
 الحالة التعلیمیة

 المعدل اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید المعدل ناثاإل الموالید المعدل اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید
 ٤ ٦ ٢٤ ٥,٥ ٤ ٢٢ ٣ ١٢ ٣٩ ٣ ٧ ٢٣ ٢ ١٠ ٢٢ أمیة

 ٢,٧ ٣ ٨ ٥,٥ ١٠ ٥٥ ٤ ٨ ٣١ ٣ ٩ ٢٤ ٢ ١٥ ٢٣ تقرأ وتكتب
متوسط وفوق 

 ٣,٦ ٨ ٢٩ ٢,٨ ٩ ٢٥ ٢ ١٣ ٣٠ ٢ ١٧ ٣٦ ١ ١٨ ٢١ متوسط

جامعى وفوق 
 ٣ ٣ ٩ ١,٩ ١٠ ١٩ ٢ ١٣ ٢٤ ١ ١٥ ٢١ ١ ٢٠ ٢٢ جامعى

 ٣,٣   ٣,٩   ٣   ٢   ٢   المتوسط
 العطارین

 مدة الحیاة الزواجیة
  +٣٠ ٢٩ - ٢٠ ١٩-١٠من  ٩-٥من   سنوات٥أقل من 

 الحالة التعلیمیة

 لمعدلا اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید المعدل اإلناث الموالید
 ٦,٣ ٨ ٥٠ ٣,٣ ٣ ١٠ ٣ ١٠ ٢٨ ٢ ٥ ١٠ ١ ٨ ٩ أمیة

 ٢ ٨ ١٦ ٢,١ ٨ ١٧ ٣ ١٤ ٣٨ ١ ١٠ ١٣ ٠ ٩ ٤ تقرأ وتكتب
متوسط ومافوق 

 ٠,٨ ٥ ٤ ٢,٤ ١٦ ٣٩ ٢ ٢٤ ٤٣ ٢ ١٧ ٢٥ ١ ١٠ ١٢ متوسط

جامعى وفوق 
 ٠,٦ ٥ ٣ ١,٢ ١٠ ١٢ ٢ ١٦ ٢٤ ١ ١٠ ٩ ١ ١٥ ٨ جامعى

 ٢,٤   ٢,٣   ٢   ١   ١   المتوسط

  . نتائج العینة العشوائیة بقسمى العطارین والدخیلة: لمصدر ا
  
  



  ٨١

   لمدة الحیاة الزواجیة والحالة التعلیمیة لألم بقسمى الدخیلة والعطارین ًاعدد الموالید أحیاء تبع) ٨- ٢(شكل رقم 

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

أقل من ٥ سنوات  ٥ - ٩ ١٠- ١٩  ٢٠- ٢٩ + ٣٠

أمیة تقرأ وتكتب متوسط وفوق متوسط جامعى وفوق جامعى

رأة
 أم

كل
ء ل

بنا
األ

دد 
ع

قسم الدخیلة

  

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

أقل من ٥ سنوات  ٥ -  ٩ ١٠-  ١٩   ٢٠-  ٢٩  + ٣٠

أمیة تقرأ وتكتب متوسط ومافوق متوسط جامعى وفوق جامعى

قسم العطارین

رأة
 أم

كل
ء ل

بنا
األ

دد 
ع

  
  
  
  
  



  ٨٢

     ة الجـــــدول رقـــــم     ومـــــن دراســـــ،  فـــــى ارتفـــــاع نـــــسبة اإلنجـــــاب ًابـــــل إن إعـــــادة  الـــــزواج قـــــد یكـــــون ســـــبب، إعـــــادة زواج 
  :یتضح اآلتى )  ٨ -٢( رقم  والشكل) ٦ -٢(

أقـل مـن خمـسة " أن هناك عالقة بین درجة تعلیم الزوجة ومتوسط عدد الموالید أحیاء فى خالل الفترة األولى  - ١
إذا اســتثنینا االنخفــاض الواضــح للحاصــالت علــى مؤهــل متوســط و الجــامعى  ، ًاغیــر واضــحة تمامــ" ســنوات 
ویمكـن إرجـاع سـبب تقـارب متوسـط عـدد الموالیـد ،  بل ولید الصدفة البحتـة ًایكون هذا االنخفاض حقیقیوقد ال

وعــدم ، األحیـاء بــین المتزوجــات فــى درجــات التعلــیم المختلفــة فــى الفتــرة الزواجیــة األولــى مــن الحیــاة الزواجیــة 
قـد أظهـرت بیانـات الجـدول رقـم و، استخدام وسائل تنظیم الحمل وذلك بصرف النظـر عـن مـستواهن التعلیمـى 

نــــساء الدخیلــــة خــــالل الفتــــرة األولــــى مــــن الــــزواج فقــــى  االخــــتالف الواضــــح بــــین نــــساء العطــــارین و) ٦ -٢(
 طفــل لكــل أمــرأة ٠,٨العطــارین نالحــظ أن جمیــع درجــات التعلــیم المختلفــة بلــغ معــدل األبنــاء لألمهــات قرابــة 

ذى یعــد مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــى الخــصوبة بالعطــارین وهــذا نتیجــة لــسن الــزواج الــ،  بالدخیلــة ١,٥مقابــل 
 فــى ًاو قــد كــان ســبب تــأخر الحمــل عنــد النــساء المتزوجــات مبكــر، ســنة ٢٠ -١٥كــان ســن زواج المــرأة مــن 

، ًوعــدم نــضوج البویــضات تمامــا، الفتــرات األولــى مــن الــزواج وذلــك یعــود إلــى عــدم انتظــام دورتهــن الطمثیــة 
 المبكـر مـن نتـائج یـتمخض عنهـا عقـم النـساء لتـؤثر جمیعهـا علـى انخفـاض معـدالت ًفضال عما یرافق الـزواج

أمــا عــن الدخیلــة فــأرتفع ســن  ، )١٤٣ص  ، ٢٠١٠،هــدى محمــد محمــود (خــصب المــرأة دون ســن العــشرین 
  .وهى الفترة التى تمثل قمة النضوج للمرأة ،  سنة ٣٠-٢٥الزواج لإلناث لیصل من 

 فى الظهور فى الفترة الزواجیة التالیة حیث یالحـظ أن خـصوبة األمیـات تزیـد یبدأ أثر التعلیم فى الخصوبة -٢
وتقــل الخــصوبة بعـد ذلــك فــى ، علـى خــصوبة مـن عــداهن مــن المتزوجـات األخریــات فــى مـستویات التعلــیم األخـرى 

علـى مـن المتوسـط  بـین حـامالت المؤهـل األًا طفیفًاهذه الفئة الزواجیة كلما ازداد التعلیم عند الزوجات فیما عدا فارق
 إلــى األســر صــغیرة الحجــم ًا عالیــًا وال شــك أن هــذه العالقــة العكــسیة ترجــع إلــى اتجــاه المتعلمــات تعلیمــ،والجــامعى 

 قــد أجبـرت المتعلمــة و غیــر ًاوألن الظــروف االقتــصادیة التـى یمــر بهــا المتزوجـون حــدیث، وتخفـیض عــدد موالیـدهن 
إضافة إلى أختیارهن لوسائل تنظـیم األسـرة لخفـض عـدد الموالیـد ، الحجم المتعلمة  على االتجاه إلى األسر صغیرة 

 .لهن 

بـین المـستوى التعلیمـى و الخـصوبة ؛ إذ ) ثالثـین فـأكثر ( تتأكد العالقة العكسیة وتقوى فـى الفئـة الزواجیـة  -٣
یـات بالعطـارین حتـى إن متوسـط عـدد األطفـال لألم، تتناقص الخصوبة بدرجـة كبیـرة كلمـا ارتفـع المـستوى التعلیمـى 

  یحــصلن علــى الحــد ًاأمــا بالدخیلــة فــإن األمیــات أیــض، یبلــغ ســتة أمثــال عــدد األطفــال لحــامالت المؤهــل الجــامعى 
 .و حامالت المؤهل المتوسط والجامعى للحد األدنى للموالید ، األقصى من الموالید 

 و المــستوى التعلیمــى مــن خــالل تتأكــد الحقیقــة التــى ســبق ذكرهــا وهــى العالقــة  العكــسیة بــین عــدد الموالیــد -٤
حیث تقل نسبة المتزوجات الالتى لهن مولـود واحـد فقـط كلمـا ،  ) ٩-٢(والشكل رقم ) ٧ -٢(  استقراء جدول رقم 

ـــة تبلـــغ نـــسبة الالتـــى لهـــن مولـــود واحـــد ، أرتفعـــت درجـــة التعلـــیم  مـــن جملـــة النـــساء المتزوجـــات  % ٢١ففـــى الدخیل
عنــد حــامالت المؤهــل المتوســط ومافوقــه ثــم إلــى % ٢٣ذلــك حتــى تــصل إلــى  وترتفــع بفــارق كبیــر بعــد –األمیــات 

 ومــن ثــم تزیــد نــسبة المتزوجــات الالئــى لهــن العــدد األقــصى مــن ،عنــد حــامالت المؤهــل الجــامعى ومافوقــه % ٣٨
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مــن  % ١٨ففــى الدخیلــة تبلــغ نــسبة الالتــى لهــن أكثــر مــن خمــسة موالیــد ، الموالیــد أحیــاء كلمــا قلــت درجــة التعلــیم 
عنــد حــامالت المؤهــل % ٧,٧وتقــل بفــارق كبیــر بعــد ذلــك حتــى تــصل إلــى ، المتزوجــات األمیــات ، ملــة النــساء ج

  .عند حامالت المؤهل الجامعى ومافوقه % ٤,٩ثم إلى ، المتوسط ومافوقه 

فمـــن خـــالل ، تختلــف العطـــارین عــن الدخیلـــة مــن حیـــث العالقـــة بــین حالـــة األم التعلیمیــة و عـــدد الموالیــد  -٥
مــن جملـــة  % ٤یتــضح أن نــسبة المتزوجـــات الالئــى لهــن مولــود واحــد ، ) ٩-٢( والــشكل رقــم  ) ٧-٢ ( الجــدول

عنـد حـامالت المؤهـل المتوسـط % ٢٤وترتفـع بفـارق كبیـر بعـد ذلـك حتـى تـصل إلـى ،  النساء المتزوجـات األمیـات 
 ٥الالئــى لهــن أكثــر مــن  ومــن ثــم تبلــغ نــسبة ،عنــد حــامالت المؤهــل الجــامعى ومافوقــه % ٥٢ثــم إلــى ، ومافوقــه 
عنــد % ٨,١وتقــل بفــارق كبیــر بعــد ذلــك حتــى تــصل إلــى ،  مــن جملــة النــساء المتزوجــات األمیــات  % ٣٩موالیــد 

  .عند حامالت المؤهل الجامعى ومافوقه % ٤,٣حامالت المؤهل المتوسط ومافوقه ثم إلى 

  الموالید بقسمى الدخیلة والعطارین العالقة النسبیة بین الحالة التعلیمیة لألم وعدد ) ٧ -٢(جدول رقم 
 الدخیلة

 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥- ٤ % ٣- ٢ % طفل واحد الحالة التعلیمیة
 ٣٩ ١٨ ٧ ٢٦ ١٠ ٣٦ ١٤ ٢١ ٨ أمیة

 ٤٥ ٢٠ ٩ ٢٢ ١٠ ٣٨ ١٧ ٢٠ ٩ تقرأ وتكتب
 ٦٥ ٧,٧ ٥ ٢٠ ١٣ ٤٩ ٣٢ ٢٣ ١٥ تعلیم متوسط وفوق متوسط
 ٦١ ٤,٩ ٣ ١٣ ٨ ٤٤ ٢٧ ٣٨ ٢٣ تعلیم جامعى و فوق جامعى

 ٢١٠ ١١ ٢٤ ٢٠ ٤١ ٤٣ ٩٠ ٢٦ ٥٥ اإلجمالى
 العطارین

 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤ % ٣-٢ % طفل واحد الحالة التعلیمیة
 ٤٦ ٣٩ ١٨ ١٥ ٧ ٤١ ١٩ ٤ ٢ أمیة

 ٥٦ ٢١ ١٢ ١٤ ٨ ٥٥ ٣١ ٩ ٥ تقرأ وتكتب
 ٦٢ ٨,١ ٥ ٢٣ ١٤ ٤٥ ٢٨ ٢٤ ١٥ تعلیم متوسط وفوق متوسط

 ٤٦ ٤,٣ ٢ ١٧ ٨ ٢٦ ١٢ ٥٢ ٢٤ عى و فوق جامعىتعلیم جام
 ٢١٠ ١٨ ٣٧ ١٨ ٣٧ ٤٣ ٩٠ ٢٢ ٤٦ اإلجمالى

 . نتائج العینة العشوائیة بقسمى العطارین والدخیلة: المصدر 

أن العالقـة القائمـة بـین تعلـیم الزوجـة و مـدة الحیـاة الزواجیـة وانعكاسـهما علـى متوسـط عـدد الموالیـد عالقــة  -٦
 أنهــن یتــزوجن فــى ســن أكبــر مــن –ون مــن أســباب قلــة الخــصوبة عنــد المتعلمــات الجامعیــات فقــد یكــ، لهــا أهمیتهــا 

 وكـــذلك رغبـــتهن فـــى الوصـــول إلـــى حجـــم أســـرى صـــغیر الرتبـــاطهن ،باقیـــة اإلنـــاث فـــى الفئـــات التعلیمیـــة األخـــرى 
  . )٣٤٧ص  ،  ١٩٨٠، فتحى محمد أبو عیانة (بأعمال وظیفیة أو الستعمالهن لوسائل منع الحمل المختلفة 
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ًالعالقة النسبیة بین الحالة التعلیمیة لألم وعدد الموالید بمنطقتى الدراسة تبعا للعینة العشوائیة  ) ٩-٢( شكل رقم 
  ٢٠١٢لعام 

  قسم الدخیلة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

طفل واحد  ٢ -٣  ٤-٥ أكثر من ٥

أمیة تعلیم متوسط وفوق متوسط تعلیم متوسط وفوق متوسط تعلیم جامعى و فوق جامعى

%

 
  العطارینقسم 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

طفل واحد  ٢ - ٣  ٤- ٥ أكثر من ٥

أمیة تقرأ وتكتب تعلیم متوسط وفوق متوسط تعلیم جامعى و فوق جامعى

%
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  ً عالقة كل من مهنة الزوج والدخل فى الخصوبة  -٢
وذلـــك بفـــرض أنهمــــا ، قتــــصادیة التـــى تـــؤثر فـــى الخــــصوبة     تعـــد المهنـــة والـــدخل مــــن العوامـــل االجتماعیـــة اال

وظهـــرت عـــدة نظریـــات تـــربط بـــین الخـــصوبة و مـــستوى  ، ًا واجتماعیـــًامقیاســـان دقیقـــان لمـــستوى المعیـــشة اقتـــصادی
" إنه كلمـا ترقـى اإلنـسان فـى الـسلم االجتمـاعى كـان أضـعف فـى القـدرة علـى اإلنجـاب " وظهر من قال ، المعیشة 

یـأتى التفكیـر فـى ، وعند الحـدیث عـن الـدخل ، )٢٤ص ، ١٩٩٨ومحمد صبحى عبد الحكیم  محمد السید غالب(
وعلــى الــرغم مــن أن عملیــة التقیــیم التــى صــاحبت ، دخــل األفــراد مــن العمــل وانعكاســه علــى نوعیــة  الحیــاة لألســرة 

فقــد ، ى لألســرة تحلیـل نمــوذج االســتبیان أظهـرت أن معظــم األســتمارات كانــت إلـى حــد مــا ال تكــشف الـدخل الحقیقــ
     والــــشكل رقــــم    ) ٨-٢(ومــــن خــــالل الجــــدول رقــــم ، طـــرح ســــؤال عــــن المهــــن التــــى یعمــــل بهــــا رب األســــرة وعــــددها 

  :یتضح اآلتى ) ١٠-٢( 
  العالقة بین مهنة الزوج و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ) ٨-٢( جدول رقم 

 الدخیلة
 جمالىاإل % ٥ثر من أك % ٥-٤ % ٣-٢ % مولود واحد الحالة المھنیة
 ٧٨ ١,٣ ١ ١٧ ١٣ ٥١ ٤٠ ٣١ ٢٤ أعمال الكتابیة
 ٣٧ ١٩ ٧ ٢٤ ٩ ٣٥ ١٣ ٢٢ ٨ اعمال البیع

 ٤١ ٢٢ ٩ ٢٤ ١٠ ٣٧ ١٥ ١٧ ٧ النقل والمواصالت
 ٤١ ١٧ ٧ ٢٢ ٩ ٣٧ ١٥ ٢٤ ١٠ عمال

 ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤ ٧ ٤٦ ٦ عمل مؤقت
 ٢١٠ ١١ ٢٤ ٢٠ ٤١ ٤٣ ٩٠ ٢٦ ٥٥ الجملة

 العطارین
 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤ % ٣-٢ % مولود واحد ة المھنیةالحال

 ٥٣ ٣,٨ ٢ ١٣ ٧ ٤٣ ٢٣ ٤٠ ٢١ أعمال الكتابیة
 ٥٤ ٢٢ ١٢ ٢٢ ١٢ ٣٢ ١٧ ٢٤ ١٣ اعمال البیع

 ٤٣ ٣٠ ١٣ ١٩ ٨ ٤٤ ١٩ ٧ ٣ النقل والمواصالت
 ٤٦ ٢٢ ١٠ ١٧ ٨ ٤٨ ٢٢ ١٣ ٦ عمال

 ١٤ ٠ ٠ ١٤ ٢ ٦٤ ٩ ٢١ ٣ عمل مؤقت
 ٢١٠ ١٨ ٣٧ ١٨ ٣٧ ٤٣ ٩٠ ٢٢ ٤٦ الجملة

  ، نتائج العینة العشوائیة بقسمى العطارین والدخیلة: المصدر 
یبــدو أنــه التوجــد فــروق كبیــرة توضــح أثــر مهنــة الــزوج فــى عــدد الموالیــد األحیــاء حیــث ترتفــع نــسبة أصــحاب  -١

  مـن جملـة أصـحاب المهـن %٣٠,٨ تبلـغ نـسبة الدخیلـةالمهن الكتابیة واإلداریة الذین لهم مولود واحد فقـط ؛ ففـى 
، عنـد المـشتغلین بأعمـال البیـع والتجــارة % ٢١,٦ وتقـل هـذه النــسبة بعـد ذلـك حتـى تـصل إلــى –الكتابیـة واإلداریـة  

لهــؤالء % ٤٦,٢وترتفــع تلـك النــسبة إلــى ،  للعمــال %٢٤,٤ثـم ،عنــد المـشتغلین بالنقــل والمواصــالت % ١٧ثـم إلــى 
ًالــذین یعملــون عمــال مؤقتــا   ففــى الدخیلــة ، نــسبة المــشتغلین الــذین لهــم العــدد األقــصى مــن الموالیــد أحیــاء وتقــل  ، ً
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% ١٨,٩ وترتفــع حتــى تــصل إلــى –مــن جملــة  المــشتغلین باألعمــال الكتابیــة واإلداریــة   % ١,٣تبلــغ تلــك النــسبة 
  .للعمال% ١٧ و بنسبة، عند المشتغلین بالنقل والمواصالت % ٢٢عند المشتغلین بأعمال البیع والتجارة  ثم إلى 

 
  العالقة بین مهنة الزوج و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ) ١٠-٢( شكل رقم 

  قسم الدخیلة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

طفل واحد  ٢ - ٣  ٤- ٥ أكثر من ٥

اعمال البیع النقل والمواصالت عمال عمل مؤقت أعمال الكتابیة

%

  
  قسم العطارین

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

طفل واحد  ٢ -٣  ٤-٥ أكثر من ٥

اعمال البیع النقل والمواصالت عمال عمل مؤقت أعمال الكتابیة

%
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ً قلــیال عمــا كــان علیــه بالدخیلــة فترتفــع نــسبة أصــحاب المهــن الكتابیــة واالداریــة بالعطــارینیختلــف الوضــع  -٢
 وتقــل هــذه –لــة أصــحاب المهــن الكتابیــة واإلداریــة  مــن جم%  ٣٩,٦الــذین لهــم مولــود واحــد فقــط حیــث بلغــت 

عنــد المــشتغلین % ٧عنــد المــشتغلین بأعمــال البیــع والتجــارة ثــم إلــى % ٢٤,١النــسبة بعــد ذلــك حتــى تــصل إلــى 
 وتقـــل  نــــسبة ،  ًاًلهــــؤالء الـــذین یعملــــون عمـــال مؤقتــــ% ٢١,٤ثــــم إلـــى ، للعمـــال % ١٣بالنقـــل والمواصـــالت ثــــم 
مــن جملــة  المــشتغلین  % ٣,٨فقــد بلغــت تلــك النــسبة ، دد األقــصى مــن الموالیــد أحیــاء المــشتغلین الــذین لهــم العــ

ثـم إلــى ، عنـد المـشتغلین بأعمــال البیـع والتجـارة % ٢٢,٢ وترتفـع حتــى تـصل إلـى –باألعمـال الكتابیـة واإلداریـة  
 .للعمال % ٢١و بنسبة ، عند المشتغلین بالنقل والمواصالت % ٣٠

أن الـدخل المـنخفض والمتوسـط هـو اإلیقـاع ) ١١ -٢( و الـشكل رقـم ) ٩ -٢( رقـم یتضح من دراسـة الجـدول 
مـن جملـة  % ٢٨,٩ففى الدخیلـة تبلـغ نـسبة الـذین لهـم مولـود واحـد ، المسیطر على واقع الحیاة بالعطارین والدخیلة

ثـــم إلـــى عنــد األســـر ذات الـــدخل المتوســط % ٢٣ وتقــل  بعـــد ذلـــك حتــى تـــصل إلـــى –األســر ذات الـــدخل المرتفـــع 
 ،لألســر الــذین لــیس لهــم دخــل شــهرى % ٤٦,٢عنــد األســر ذات الــدخل المــنخفض  و ترتفــع النــسبة إلــى % ٢٥,٥

فلم توجـد فـى العینـة تلـك األسـر ذات )  فأكثر ٥( وتقل نسبة األسر ذات الدخل المرتفع للعدد األقصى من الموالید 
عنـد أصـحاب الـدخل المتوسـط حتـى تـصل % ١٣إلـى لـك وترتفع النسبة بعد ذ، الدخل المرتفع و عدد موالید مرتفع 

   .عند أصحاب الدخل المنخفض % ١٩,٦إلى 
  العالقة بین مستوى الدخل و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ) ٩-٢( جدول رقم 

 الدخیلة
 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤ % ٣-٢ % مولود واحد مستوى الدخل

 ٣٨ ٠ ٠ ٢٦ ١٠ ٤٥ ١٧ ٢٩ ١١ ١٥٠٠مرتفع أكثر من 
 ١٠٨ ١٣ ١٤ ١٨ ١٩ ٤٦ ٥٠ ٢٣ ٢٥ متوسط

 ٥١ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ٣١ ١٦ ٢٦ ١٣ ٣٠٠منخفض أقل من 
 ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤ ٧ ٤٦ ٦ الیوجد دخل شھرى

 ٢١٠ ١١ ٢٤ ٢٠ ٤١ ٤٣ ٩٠ ٢٦ ٥٥ الجملة
 العطارین

 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤ % ٣-٢ % مولود واحد مستوى الدخل
 ٣٨ ١١ ٤ ١٨ ٧ ٤٥ ١٧ ٢٦ ١٠ ١٥٠٠مرتفع أكثر من 
 ٩٥ ٢٢ ٢١ ١٦ ١٥ ٤٠ ٣٨ ٢٢ ٢١ متوسط

 ٥٤ ٢٢ ١٢ ١٧ ٩ ٤٦ ٢٥ ١٥ ٨ ٣٠٠منخفض أقل من 
 ٢٣ ٠ ٠ ٢٦ ٦ ٤٤ ١٠ ٣٠ ٧ الیوجد دخل شھرى

 ٢١٠ ١٨ ٣٧ ١٨ ٣٧ ٤٣ ٩٠ ٢٢ ٤٦ الجملة
  .الدراسة المیدانیة بقسمى  العطارین والدخیلة نتائج : المصدر 

  
  
  



  ٨٨

  ٢٠١٢لعالقة بین مستوى الدخل و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین عینة عشوائیة ا) ١١-٢( شكل رقم 
  قسم الدخیلة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

طفل واحد  ٢ -٣  ٤-٥ أكثر من ٥

مرتفع أكثر من ١٥٠٠ متوسط منخفض أقل من ٣٠٠ الیوجد دخل شھرى

%

  
  قسم العطارین

  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

طفل واحد  ٢ -٣  ٤-٥ أكثر من ٥

مرتفع أكثر من ١٥٠٠ متوسط منخفض أقل من ٣٠٠ الیوجد دخل شھرى

%

  
 

مـن  % ٢٦,٣فتبلغ نسبة الـذین لهـم مولـود واحـد ، ال یختلف الوضع بقسم العطارین عنه بقسم الدخیلة  -٣
عند األسـر ذات الـدخل المتوسـط ثـم إلـى % ٢٢ وتقل  بعد ذلك حتى تصل إلى –جملة األسر ذات الدخل المرتفع 

 وتقـل نـسبة األسـر ،لألسـر الـذین لـیس لهـم دخـل شـهرى % ٣٠,٤و ، عند األسر ذات الدخل المـنخفض % ١٤,٨
عنــــد % ٢٢وترتفــــع النــــسبة بعــــد ذلــــك %  ١٠,٥)  فــــأكثر ٥( ذات الــــدخل المرتفــــع للعــــدد األقــــصى مــــن الموالیــــد 

لألســر % ١٧,٦ومنهـا إلــى ، عنـد أصــحاب الـدخل المــنخفض % ٢٢,٢اصـحاب الــدخل المتوسـط حتــى تـصل إلــى 
  .الذین لیس لهم دخل شهرى 



  ٨٩

میدانیـة بقـسمین أحـدهما فـى وسـط المدینـة و االخـر الدراسـة الومن الجدیر بالذكر أن عدم اختالف الوضع فـى 
 .ة فى غربها مختلفین فى المساحة و فى عدد السكان یدل على أن هذه هى الصفة الغالبة فى المحافظ

عالقـة لهـا ، إن العالقة القائمة بین انخفاض الدخل والمهنة التى یمارسها الـسكان وانعكاسـها علـى الخـصوبة  - ٤
حیـث إن األسـرة ، أهمیتهـا الخاصـة إذ یـرتبط انخفـاض الـدخل و المهـن ذات األجـر المـنخفض بارتفـاع عـدد األبنـاء 

صـالح الـدین ( قـد تأمـل أن یعـود علیهـا بـبعض المكاسـب بـل، ًمزیدا مـن الخـسارة ، الفقیرة ال ترى فى كثرة األطفال 
إضــافة إلــى العــادات فقــد یــرى بعــض مــن هــؤالء األســر أن عمــل األطفــال مكــسب لهــم  )٣١ص  ، ١٩٧٢، ق منــا

   .والتقالید و المأثورات التى تقر بأن األطفال یولدون برزقهم 
  فى الخصوبة  ) األم (  أثر عمل المرأة -٣

باســتخدام قــدراتها الطبیعیــة ومــا یــوفره لهــا المجتمــع مــن ، ة ممارســة حیاتهــا بــصورة كریمــة یكفــل العمــل للمــرأ   
، بهــدف إشــباع احتیاجاتهــا والمــشاركة فــى إشــباع حاجــات اآلخــرین وتنمیــة المجتمــع ، خــدمات لتنمیــة هــذه القــدرات 

ات جوهریـة فـى عملهـا وسـلوكها ٕفاكتساب المـرأة للمهـارات والتأهیـل واعـادة التأهیـل ورفـع مـستوى تعلیمهـا یحقـق تغیـر
وآرائهــا ویجعلهــا أكثــر اســتقاللیة وقــدرة علــى خدمــة المجتمــع ومــن ثــم یؤهلهــا لإلســهام الحقیقــى فــى اتخــاذ القــرارات 

   -:اآلتى ) ١٢-٢( والشكل رقم ) ١٠-٢( الخاصة بها وباآلخرین ویتضح من الجدول رقم 
  اء بالدخیلة والعطارین العالقة بین عمل األم و عدد األبن) ١٠-٢( جدول رقم 

 الدخیلة
 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤من  % ٣-٢من  % مولود واحد الحالة المھنیة

 ٧٦ ٣,٩ ٣ ١٧ ١٣ ٥٠ ٣٨ ٢٩ ٢٢ األعمال الكتابیة
 ٤٥ ٢٠ ٩ ٢٢ ١٠ ٣٨ ١٧ ٢٠ ٩ عامالت
 ٨٩ ١٤ ١٢ ٢٠ ١٨ ٣٩ ٣٥ ٢٧ ٢٤ ال تعمل
 ٢١٠ ١١ ٢٤ ٢٠ ٤١ ٤٣ ٩٠ ٢٦ ٥٥ الجملة

 ینالعطار
 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤من  % ٣-٢من  % مولود واحد الحالة المھنیة

 ٤٢ ٠ ٠ ٢٩ ١٢ ٣٦ ١٥ ٣٦ ١٥ األعمال الكتابیة
 ٥٧ ٢٥ ١٤ ١١ ٦ ٥١ ٢٩ ١٤ ٨ عامالت
 ١١١ ٢١ ٢٣ ١٧ ١٩ ٤١ ٤٦ ٢١ ٢٣ ال تعمل
 ٢١٠ ١٨ ٣٧ ١٨ ٣٧ ٤٣ ٩٠ ٢٢ ٤٦ الجملة

  ،سمى  العطارین والدخیلة الدراسة المیدانیة بقنتائج : المصدر 
حیـــث إنـــه كلمـــا زادت نـــسبة النـــساء العـــامالت ، یتـــضح وجـــود عالقـــة عكـــسیة بـــین عمـــل المـــرأة وعـــدد الموالیـــد  -١

ففى قـسم الدخیلـة حیـث ترتفـع نـسبة العـامالت بـالمهن الكتابیـة واإلداریـة الالئـى لهـن ، انخفضت معدالت الخصوبة 
النـسبة بعـد ذلـك  وتقل هـذه –ن جملة العامالت بالمهن الكتابیة واإلداریة  م%  ٢٨,٩فتبلغ نسبة ، مولود واحد فقط

وتقــل  نــسبة العــامالت الآلئــى لهــن ، عنــد غیــر العــامالت  % ٢٧عنــد العــامالت  ثــم إلــى % ٢٠حتــى تــصل إلــى 
الكتابیـة مـن جملـة  المـشتغلین باألعمـال  % ٣,٩ففـى الدخیلـة تبلـغ تلـك النـسبة ، العدد األقصى من الموالید أحیـاء 

 .  عند غیر العامالت % ١٣عند العامالت ثم إلى % ٢٠ وترتفع حتى تصل إلى –واإلداریة  



  ٩٠

 ٢٠١٢العالقة بین عمل األم و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین عینة عشوائیة ) ١٢-٢( شكل رقم 

  قسم الدخیلة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

مولود واحد من ٢-٣ من ٤-٥ أكثر من ٥

عامالت ال تعمل األعمال الكتابیة

%

  
  قسم العطارین

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

مولود واحد من ٢-٣ من ٤-٥ أكثر من ٥

األعمال الكتابیة عامالت ال تعمل

%

  

خیلـــة فترتفــع نـــسبة العــامالت بـــالمهن الكتابیــة واالداریـــة ً قلـــیال عمــا كـــان علیــه بالدبالعطـــارینیختلــف الوضــع  -٢
وتقــل هــذه ، مــن جملــة العــامالت بــالمهن الكتابیــة واإلداریــة %  ٣٥,٧فقــد بلغــت ، الالئــى  لهــن مولــود واحــد فقــط 

وتقــــل  نــــسبة ،  عنــــد غیــــر المــــشتغالت % ٢٠,٧العــــامالت  ثــــم إلــــى % ١٤النــــسبة بعــــد ذلــــك حتــــى تــــصل إلــــى 
فـال تتـوفر فــى العینـة عـدد العــامالت باألعمـال الكتابیــة ،  العـدد األقـصى مــن الموالیـد أحیــاء العـامالت الآلئـى لهــن



  ٩١

عنــد % ٢٠ثــم إلــى ، للمــشتغالت كعــامالت   % ٢٤,٦ولهــن أكثــر مــن خمــسة أبنــاء و مــن ثــم  ترتفــع النــسبة إلــى 
 .فئة غیر العامالت 

هـى المـشكالت المادیـة ، ة عـن زیـادة اإلنجـاب أكدت الدراسة المیدانیة أن من أهـم أسـباب عـزوف المـرأة العاملـ-٣
والمـشاكل ، وعدم كفایة مدة إجازة األمومة إضافة إلى اإلرهـاق الجـسدى والنفـسى الـذى تعانیـه فـى العمـل ، لألسرة 

وبالمحصلة النهائیة تعمل هذه األسباب على خفض معدالت الخـصوبة لتؤكـد العالقـة العكـسیة ، الزوجیة والعائلیة 
  .رأة الوظیفى وخصوبتها بین عمل الم

وعلــى النقــیض كانــت مــن أهــم أســباب عــزوف المــرأة عــن العمــل زیــادة اإلنجــاب فمــن خــالل الدراســة المیدانیــة  -٤
ولــذلك تظهــر العالقــة ، اتــضح أن معظــم الــسیدات غیــر العــامالت كــان ســبب عــزوفهم عــن العمــل هــو اإلنجــاب 

حیـــث تتفـــرغ ، ت البطالـــه المرتفعـــة للـــسیدات المتزوجـــات الطردیـــة فیمـــا بـــین معـــدالت الخـــصوبة المرتفعـــة و معـــدال
   .ٕالمرأة غیر العاملة ألعمال المنزل وانجاب األطفال 

   فى الخصوبة   للزوجین) النشأة( نمط الحیاة السابقأثر  -٤
سواء الریفیة أم الحضریة ومـا ینطـوى علیـه مـن قـیم وعـادات و تقالیـد ،  یقصد بنمط الحیاة السابق شكل الحیاة 

وتفـضیل ، ومكانـة المـرأة ،  لنمط العادات والقـیم الـسائدة بـشأن حجـم األسـرة ًا تبعًا أو ایجابًاتؤثر على الخصوبة سلب
فـى حـین أن هنـاك عـادات وتقالیـد حـضریة ، فتسود بعض العادات التى تشجع الزواج المبكر ، الذكور عن اإلناث 

حیـث أكـدت الدراسـة ، ملهـا و اسـتخدام وسـائل تنظـیم األسـرة تؤثر بصورة إیجابیة فى الخصوبة مثل تعلـیم المـرأة وع
  :المیدانیة اآلتى 

 ًاأن متوســـــط عـــــدد األطفـــــال یكـــــون منخفـــــض) ١٣-٢(والـــــشكل رقـــــم ) ١١-٢( یتـــــضح مـــــن الجـــــدول رقـــــم -١
مــن جملــة أصــحاب النــشأة الحــضریة  الــذین لــدیهم % ٢٦,٦ تبلــغ نــسبة الدخیلــةففــى ، ألصــحاب النــشأة الحــضریة 

وتقـل  نـسبة أصـحاب النـشأة ، % ٢٥,٤وتقـل هـذه النـسبة ألصـحاب النـشأة الریفیـة وتـصل إلـى ،   فقـط مولود واحـد
مــن  إجمــالى أصــحاب النــشأة  % ١٤فتبلــغ تلــك النــسبة ، الحــضریة الــذین لهــم العــدد األقــصى مــن الموالیــد أحیــاء 

   .شأة الریفیة من جملة الن% ٦ ألصحاب النشأة الریفیة فتبلغ نسبتها ًا وتقل أیض–الحضریة   
ـــغ نـــسبة ،  لیفـــسر العالقـــة بـــین نمـــط الحیـــاة الـــسابقة و الخـــصوبة ًا األمـــر فـــى العطـــارین أكثـــر وضـــوح-٢ فتبل

وتقــل ألصــحاب النــشأة ، مــن جملــة النــشأة الحــضریة % ٢٣أصــحاب النــشأة الحــضریة الــذین لهــم مولــود واحــد فقــط 
فتبلــغ ، ذین لهــم العــدد األقــصى مــن الموالیــد أحیــاء وتقــل  نــسبة أصــحاب النــشأة الحــضریة الــ، % ١٨الریفیــة فتبلــغ 
مــن جملــة النــشأة % ٦وتبلــغ ألصــحاب النــشأة الریفیــة ، مــن  إجمــالى أصــحاب النــشأة الحــضریة % ١٦تلــك النــسبة 

   .الریفیة 
  
  
  
  
  



  ٩٢

  العالقة بین مكان النشأة السابق للزوجین و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ) ١١-٢(جدول رقم 
 الدخیلة

 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤من  % ٣-٢من  % مولود واحد مكان النشأة
 ٥٧ ٣,٥ ٢ ٣٥ ٢٠ ٣٥ ٢٠ ٢٦ ١٥ الریف للزوجة
 ٧٧ ٧,٨ ٦ ٢٦ ٢٠ ٤٢ ٣٢ ٢٥ ١٩ الریف للزوج
 ١٣٤ ٦ ٨ ٣٠ ٤٠ ٣٩ ٥٢ ٢٥ ٣٤ جملة الریف

 ١٥٣ ١٤ ٢٢ ١٤ ٢١ ٤٦ ٧٠ ٢٦ ٤٠ الحضر للزوجة
 ١٣٣ ١٤ ١٨ ١٦ ٢١ ٤٤ ٥٨ ٢٧ ٣٦ الحضر للزوج
 ٢٨٦ ١٤ ٤٠ ١٥ ٤٢ ٤٥ ١٢٨ ٢٧ ٧٦ جملة الحضر

 العطارین
 جمالىاإل % ٥أكثر من  % ٥-٤من  % ٣-٢من  % مولود واحد مكان النشأة

 ٣٤ ٢١ ٧ ٢٧ ٩ ٣٥ ١٢ ١٨ ٦ الریف للزوجة
 ٥٥ ٢٢ ١٢ ٣١ ١٧ ٢٩ ١٦ ١٨ ١٠ الریف للزوج
 ٨٩ ٢١ ١٩ ٢٩ ٢٦ ٣٢ ٢٨ ١٨ ١٦ جملة الریف

 ١٧٦ ١٧ ٣٠ ١٦ ٢٨ ٤٤ ٧٨ ٢٣ ٤٠ الحضر للزوجة
 ١٥٥ ١٦ ٢٥ ١٣ ٢٠ ٤٨ ٧٤ ٢٣ ٣٦ الحضر للزوج
 ٣٣١ ١٧ ٥٥ ١٥ ٤٨ ٤٦ ١٥٢ ٢٣ ٧٦ جملة الحضر

  .الدراسة المیدانیة بقسمى  العطارین والدخیلة نتائج : المصدر 
ن إلـى اإلسـكندریة فـإن معظـم المهـاجری،  تأثیر نمط النـشأة الـسابقة وبمـا لهـا مـن عـادات وتقالیـد فـى الخـصوبة -٣

و مـن ثـم كـان لمنظومـة القـیم االجتماعیـة لـدیهم أثـر كبیـر ، من سكان الریف مهنتهم الزراعـة و تعلـیمهم مـنخفض 
ة إلـى اخـتالف تـأثیر القـیم االجتماعیـة المتعلقـة إضـاف، م واسـتقرارهم باإلسـكندریة فى سـلوكهم اإلنجـابى بعـد هجـرته

فـــى أن ســـكان الریـــف یعتبـــرون األطفـــال ســـلعة ، مـــع نظریـــة إیـــسترلین وهـــذا مـــایتفق ، باإلنجـــاب وحجـــم األســـرة  
 تـسهم بـشكل عـام فـى خفـض الخـصوبة مـن خـالل ًاوعن النشأة الحضریة فالمدن دائم، ویرغبون فى اإلكثار منهم 

و مــن ثــم فالعالقــة واضــحة بــین نمــط النــشأة ، اإلجهــاد النفــسى والعــصبى المتزایــد الــذى یعــانى منــه ســكان المــدن 
فهـى ترتفـع فــى ، ومـن الجـدیر بالــذكر أن أغلـب الدراسـات الـسكانیة تؤیـد وجــود تلـك العالقـة ، بقة وعـدداألبناء الـسا

   .) ١٥١ص  ، ٢٠١٠، هدى حسانین (و تنخفض فى الحضر ، الریف 
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  العالقة بین مكان النشأة السابق للزوجین و عدد األبناء بالدخیلة والعطارین ) ٢٧- ٢(شكل رقم 
  دخیلةقسم ال
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%

  
  قسم العطارین

  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥
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  ٩٤

  
  الخالصة 

وتتمیـز بأنهـا ،  أثرها ذ تفوق الوفیات والهجرة فى؛ إتعد الموالید بطبیعة الحال المحدد الرئیسى للنمو السكانى
  بالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة والـسیاسیة والنفـسیةًاالتحكم فیها كما أنها أكثر تأثر ویمكن التنبؤ بها وًاأقل ثبات

  :قد خلص من دراسة الفصل مایلى و، 
 ٢٠٠٦ حتـــى ١٩٩٢بدایـــة مـــن عـــام ، تـــنخفض معـــدالت الخـــصوبة بمحافظـــة اإلســـكندریة بـــصورة مـــستمرة  .١

 فــى األلــف ٢٢,٧٥إلــى ، ) ١٩٨٥-١٩٨١(  فــى األلــف فــى الفتــرة ٣٠,٤٦حیــث انخفــضت  معــدالت الموالیــد مــن  
  .) ٢٠٠٦-٢٠٠١( للفترة 

ٕوان كـــان یتجـــه معظمهـــا نحـــو ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(كندریة خـــالل الفتـــرة  اإلســـالخـــصوبة بأقـــسام تبـــاین معـــدل .٢
أعلــــى متوســــطات لمعـــــدالت ، )  المنتــــزة – الدخیلــــة – العامریــــة –بــــرج العـــــرب ( االنخفــــاض حیــــث ســــجلت أقــــسام 

لهـذه المجموعـة  ، ٢٠٠٦ لتعـداد  ًا تبعـطفل لكـل ألـف أمـرأة فـى سـن الحمـل  ٤٠١ظة بمتوسط بلغ الخصوبة بالمحاف
أقـل متوسـطات لمعـدالت الخـصوبة بالمحافظـة بمتوسـط )  العطـارین – المنـشیة – الجمرك –كرموز ( سجلت بینما ، 

 .٢٠٠٦ لتعداد ًا فى األلف تبع١٨٧بلغ 

بأقـــسام ، لكـــل ألـــف أمـــرأة   طفـــل ٨٠٠ومـــا یزیـــد علـــى للخـــصوبة تتـــوزع الـــشیاخات ذات المعـــدل المرتفـــع  .٣
ولــم لدخیلــة وهــو االمتــداد العمرانــى باتجــاه المحافظــة نحــو الغــرب مثــل العامریــة وبــرج العــرب وا، أطــراف المحافظــة 

  .٢٠٠٦تظهر تلك الفئة فى تعداد 

 ١٩٧٦ فلـم تظهـر فـى تعـداد أمـرأة فـى سـن الحمـلألـف لكـل  طفـل ٢٠٠تباینت الشیاخات التى تقل عـن  .٤
 بـسیدي جـابر ًامثـل الجمـرك والعطـارین وبـاب شـرقى مـرور،  فـى أقـسام وسـط اإلسـكندریة ٢٠٠٦وظهرت فى تعداد 

 .والرمل لتنتهى بشیاخة السیوف بحرى بقسم المنتزة 

منهــا تغیــر التركیــب العمــرى للــسكان ، یرجــع انخفــاض معــدالت الخــصوبة بالمحافظــة إلــى عوامــل عــدة  .٥
فى ظل ما تشهده المحافظـة مـن ارتفـاع المـستوى التعلیمـى و المـستوى والخـدمات الـصحیة وبـرامج ، وخاصة اإلناث

  .ة التى كان لها دور مؤثر فى خفض معدالت الخصوبة تنظیم االسر
بوضــــوح العالقــــة القویــــة مــــابین عــــدد األطفــــال وبعــــض ) بالدخیلــــة والعطــــارین (  بــــرزت الدراســــة المیدانیــــة .٩

جـــاء علـــى رأســـها ، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة ومنهـــا المـــشكالت التـــى یعـــانى منهـــا المجتمـــع المـــصرى 
دة الحیاة الزواجیة و البطالة للرجال وكمـا اوضـحت العالقـة بـین عمـل األم و عـدد األبنـاء  مشكلة أمیة السیدات و م

وكــذلك تــدهور مــستوى المرافــق والخــدمات النــاتج عــن الــضغط ، ومــایرتبط بهــا مــن انخفــاض فــى مــستوى المعیــشة 
زوجین وعالقـة ذلـك بعـدد كمـا أوضـحت تـأثیر نمـط الحیـاة الـسابقة للـ، وانخفاض نصیب الفرد منهـا ، المتزاید علیها 

   .األبناء 
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  ثالثالفصل ال

  الوفيات بمحافظة اإلسكندرية 
  

  
  .مقدمة 

  . بالجمهوریة ًةدالت الوفیات باإلسكندریة مقارن تطور مع-ًأوال 
  . اتجاه الوفیات فى اإلسكندریة - ًاثانی
  . التوزیع الجغرافى للوفیات بأقسام محافظة اإلسكندریة - ًاثالث
  . معدل الوفیات العمریة والنوعیة - ًابعرا

  . أسباب الوفاة - ًاخامس
  . ٢٠٠٦ اختالفات األسباب الرئیسیة للوفاة حسب السن والنوع لعام -ًاسادس
  .قتصادیة  للحالة التعلیمیة والحالة االًاف األسباب الرئیسیة للوفاة تبع اختال- ًاسابع
  .وفیات الرضع باإلسكندریة  اتجاه - ًاثامن
  . التباین المكانى لمعدل وفیات الرضع على مستوى األقسام بمحافظة اإلسكندریة -: ًاتاسع

  . ٢٠٠٦ التوزیع النسبى لوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع باإلسكندریة عام - ًاعاشر
    .الخالصة
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  الفصل الثالث
  الوفيات بمحافظة اإلسكندرية 

 ال تغیر أنماطها من على یطرأ بما فالوفیات السكانى، التغیر لمثلث المكمل الثانى الضلع فیاتالو دراسة  تعد
 ًاطبیعیـ بالموالیـد وینقـصون طبیعیـة زیـادة یزیـدون فالـسكان  الـسكان، بنمـو یتعلـق فیمـا الموالیـد عـن أهمیـة تقـل

 الوفیات معدالت دراسة  تفیدكما)  ٥٣ ص ، ١٩٧٨ الحكیم، عبد صبحى محمد غالب، السید محمد (،تبالوفیا
 ًظاهرة بوصفها  والوفیات، المدروس جوانب المجتمع من كثیر فهم فى والنوعیة العمریة الوفیات ومعدالت العامة

 وتـركیبهم وكثـافتهم تـوزیعهم إلـى ذلـك یتعـدى بـل فحـسب، حجـم الـسكان تغیـر علـى یقتـصر ال أثرهـا بیولوجیـة فـإن
 الزمانیـة التباینـات إبـراز خـالل مـن ، دراسـتها أهمیـة تكمـن هنـا ومـن اتهم ،حیـ وأمـد والمهنـي والعمـرى النـوعى

 تتمثـل فـى معـدل الوفیـات الخـام ومعـدل الوفیـات العمـرى   ،المقـاییس مـن علـى مجموعـة ًااعتمـاد لهـا والمكانیـة
ى أى الـــذى یعـــد مـــن المقــاییس الدالـــة علـــى مـــستوى المعیـــشة أو مـــدى التقـــدم فـــومعـــدل وفیـــات الرضـــع ، والنــوعى 

 ،ومعـدل الوفیـات حـسب الـسبب  (Hussein A, Sayed and Others , 1989 P,125)مجتمـع سـكانى 
وتفـاوت دورهـا فـى ، واألمـراض الـسائدة، الـصحة العامـة  حیث یبین مـستوى ًا هذا المعدل األخیر أكثرها شیوعویعد

   .الوفیات التى تحدث لألفراد 
 لمعـدالت ما أن ك ،السكاني النمو ومستوى للسكان الدیموغرافي عالواق تحلیل  عن طریق تسجیل الوفیات ّویتم
 حـدأ هـي فالوفیـات وبـالطبع وتقویمهـا وتنمیتهـا، الـصحیة المـستویات معرفـة فـي كبیـرة همیـةأ وتباینهـا الوفیـات

 محـددات حـدىأك تـدخل نهـاأ كمـا فـي المـستقبل، واسقاطها،  الماضي في السكان حركة لمعرفة الرئیسیة المتغیرات
  :یلي بما الوفیات احصاءات ستخدامات اأهم نوجز أن نستطیع ،للسكان والنوعي العمري التكوین
  . للسكان الحالي الدیموغرافي الوضع تحلیل -١
 البـرامج الـصحیة تقـویم وأ والتطـویر التنمیـة جـلأ مـن ًاة وبحثـدراإ الـصحیة الجهـات احتیاجـات تغطیـة -٢
  .العامة
البـرامج  تحقیـق جـلأ مـن الـصحیة جراءاتبـاإل والقیـام القـرارات اتخـاذ مـن الحكومیـة المؤسـسات تمكـین -٣

 .والمخططات العامة فى المجال الصحى 
 مـستقبلیة سـقاطاتإ لعمـل ضـروریة هـي والتـي،  الماضـي فـي الـسكانیة التغیـرات عـن معلومـاتال  تـوفیر -٤
 . خرىاأل الدیموغرافیة وللخصائص للسكان

 نتاجإ وفي االجتماعي الضمان وبرنامج والتعلیم تهاتنمی و سكاناإل خطط تطویر في خیرةاأل الفائدةتستخدم  و
 تـسجیل نإفـ واالسـتخدامات الفوائـد هـذه جمیـع لـىإ ضـافةإ ،المختلفـة الـسكان لمجموعات والخدمات هاوتقدیم السلع

  . قانونیة وفاة وشهادات بوثائق تزوید المواطنین من الرسمیة الجهات یمكن الوفیات
  :علـى نـوعین والوفـاة الحیـاة، طالـةإل المستخدمة سالیباأل كل رغم منه المفر ًاومصیر ،ًاحتمی ًاحادث وفاةالتعد 

  . ًامواتأ االجنة والموالید وفیات فهناك الحمل، اثناء المرحلة هذه تسبق التي وتلك مولود والدة تلي التي تلك
  
  



  ٩٧

 . ًحیا ولد لمولود قصرت وأ طالت ةلفتر الحیاة نهایة فهي المعروف بمعناها الوفاة  عنماأ

  والتعریـف،للوفیـات احـصائیة تعـاریف وضـع بـشان توصـیاتها العالمیـة الـصحة ومنظمـة المتحـدة مماأل قدمت لقد
 لكـل الـدائم االختفـاء الوفـاة هـي "هـو باسـتخدامه العالمیـة الـصحة ومنظمـة المتحـدة االمـم تنـادي الـذي للوفاة الدولي
 دون الحیـة الـوالدة بعـد الوفـاة  تحـدث( Death )  نأ بالـضرورة یعنـي أي ،" الـوالدة بعـد وقت يأ في الحیاة دالئل

      مـستقال ًاتعریفـ عرفـت والتـي جنـةاأل علـى وفیـات التحتـوي أي  ؛الحیـة للـوالدة الـسابقة الفتـرة االعتبـار فـي خـذاأل
  . )١ص ، بدون تاریخ ، خالد زهدى خواجه ( 

  ات باإلسكندریة عدة صعوبات منها وتبرز فى محاولة دراسة الوفی
 مـن مـصادر للكثیـر تتعـرض السكانیة حصاءاتاإل من غیرها مثل ذلك في مثلها الوفاة حصاءاتإ تتعرض -١ 

 الـوالدة قـصیرة مـن فتـرة بعـد المبكـرة بالوفیـات الخاصـة التعـاریف تطبیـق مـن تنبـع خطـاءاأل هـذه ومعظـم الخطـأ،
 الـصعوبات ىحـدإ ًایـضأ یمثـل عدمـه وأ التـسجیل اكتمال نإف ذلك لىإ ضافةباإل ،مواتاأ الموالید وبین بینها والخلط
  . ًاعموم الحیوي بالتسجیل المتعلقة

صـــعوبة الحـــصول علـــى األرقـــام الدقیقـــة والمعـــدالت التـــى توضـــح دراســـة الوفیـــات وأســـبابها بوصـــفها ظـــاهرة  -٢
 .دیموغرافیة 

ممـــا أوجــــد مــــشكلة رئیــــسیة تحــــول دون ، دریة تـــداخل بیانــــات التــــسجیل الحیــــوى فـــى أقــــسام محافظــــة اإلســــكن -٣
 بأقـــسام معینـــة یـــؤثر بـــشكل ن توزیـــع المستـــشفیاتأحیـــث ، الحـــصول علـــى بیانـــات واقعیـــة للوفیـــات حـــسب اإلقامـــة 

ن الوفیـات تـزداد زیـادة ظاهریـة فـى إولعل المثـل الواضـح علـى ذلـك  ،  األقسامذه الوفیات به أعدادى زیادةفظاهرى 
الوفیـات یـتم حـسب أى تـسجیل ، وذلك ألن التسجیل الحیـوى ، الرمل ومحرم بك ، المنتزة  أقسامبعض األقسام مثل 

 بأنـه المنـاص مـن دراسـة الوفیـات حـسب األرقـام المعطـاه ًامع التسلیم مـسبق،  ولیس مكان اإلقامة ةمكان وقوع الوفا
 .قامة بسهولة فصل وفیات األقسام حسب اإلحیث الیمكن 

   بالجمهوریةًةباإلسكندریة مقارنلوفیات ا تتطور  معدال -:ًأوال 
 مـــن وباء الـــشعقـــالمختلفـــة مـــرآة لدرجـــة ارت معـــدالت الوفیـــات العامـــة والخاصـــة باألطفـــال أو بفئـــات الـــسن تعـــد

أكثــر هـــذه ،   Crude Death Rateمعــدل الوفیـــات الخــامیعــد و، الناحیــة االجتماعیــة والثقافیــة واالقتـــصادیة 
منتــصف الــسنة  ولهــذا فــى سكان الــبة بــین عــدد الوفیــات خــالل عــام وبــین جملــة  وهــو یمثــل النــسًاالمقــاییس شــیوع

وال یتطلـب سـوى الحـد األدنـى ، لمجتمـع بأكملـه ویمكـن حـسابه بـسهولة لیا كثیرة فهـو یبـین مـستوى الوفـاة المعدل مزا
بـــین زج حیــث یمـــ،  لبـــساطته عیــب جـــوهرى ًاولمعـــدل الوفیــات الخـــام نظــر، یــوى مــن البیانـــات لحــساب أى معـــدل ح

      ز بینهـــا یـــ حیـــث یمـــزج هـــذه العناصـــر دون تمیًا واضـــحًافیمـــا بینهـــا اختالفـــمجموعـــات ســـكانیة كثیـــرة تختلـــف الوفـــاه 
  . ) ٣٨١ص ، ١٩٨٠ ، فتحى ابوعیانة (

  
  
  



  ٩٨

ً الوفیـــات باإلســـكندریة مقارنـــة تتطـــور معـــدال) ١-٣( والـــشكل رقـــم ) ١-٣( مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم ویتـــضح 
 مــن الجـدول والــشكل ًاواضـحویبــدو  ، ٢٠٠٦ و حتـى عـام -١٩١٧سلة زمنیـة تمتــد مـن عــام خـالل سلــ بالجمهوریـة

  :مایلى
  ًتطور متوسط معدالت الوفیات باإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة للفترة) ١-٣( جدول رقم 

 )٢٠٠٦- ١٩١٧(  
 الجمھوریة االسكندریة الفترة الجمھوریة االسكندریة الفترة

١٨,٢ ١٣,١ ١٩٦٦-١٩٦٢ ٣٠,٣ ٣٥,٤ ١٩٢١-١٩١٧ 
١٦ ١١,٨ ١٩٧١-١٩٦٧ ٢٥,٨ ٣٠,٦ ١٩٢٦-١٩٢٢ 
١٤,٤ ٩,٩ ١٩٧٦-١٩٧٢ ٢٦,١ ٢٦,٦ ١٩٣١-١٩٢٧ 
١١,٣ ٨,٣٤ ١٩٨١-١٩٧٧ ٢٧,٨ ٢٤,٦ ١٩٣٦-١٩٣٢ 
٩,٢ ٧,٦٦ ١٩٨٦-١٩٨٢ ٢٦,٤ ٢٤,٥ ١٩٤١-١٩٣٧ 
٦,٩ ٧,٣٢ ١٩٩١-١٩٨٧ ٢٧,٥ ٢٩,٦ ١٩٤٦-١٩٤٢ 
٦,٥ ٦,٨ ١٩٩٦-١٩٩٢ ٢٣,٧ ٢٢,٥ ١٩٥١-١٩٤٧ 
٦,٣ ٦,٩٢ ٢٠٠١-١٩٩٧ ٢١,٣ ١٩,٧ ١٩٥٦-١٩٥٢ 
٦,٤ ٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٢ ٢١,٣ ١٧,٢٦ ١٩٦١-١٩٥٧ 

 ١٩٥٢مـن عـام ) ٢١٧ ص – محمـد صـبحى عبـد الحكـیم –مدینة اإلسكندریة  ( ١٩٥٢ إلى ١٩١٧من السنوات : المصدر * 
  .صفحات متفرقة ،  الجهاز المركزى للتعئبة العامة واالحصاء ٢٠٠٦إلى 

لــف كمــا  فــى األ٣٥,٤بمتوســط ) ١٩٢١-١٩١٧ ( خــالل الفتــرةشــهدت المحافظــة أعلــى معــدل للوفیــات  -١
 الجمهوریــة أقــصاه فــى  حــین بلــغ فــىلــف فــى فــى األ٦,٨،  ) ١٩٩٦-١٩٩٢(معــدل أدنــاه فــى الفتــرة وصــل هــذا ال

 فـى ٦,٤بمتوسـط بلـغ ، ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(أدنـاه فـى الفتـرة ٕالى لف و فى األ٣٠,٣بلغ إذ ، ) ١٩٢١-١٩١٧(الفترة 
 ویعـزى ذلـك لـى التنـاقص یتجـه بـصفة عامـة إهولكنكما یالحظ تقلب هذا المعدل بین االرتفاع واالنخفاض ، لف األ

ولـیس ضـبط معـدل واتجـاه التغیـرات ، إلى السیاسة السكانیة بهدفها االساسى فى تحسین المـستوى الـصحى للـسكان 
ًالعددیة أو الكمیة للسكان لذلك تصبح السیاسة السكانیة بهـذا المعنـى أمـرا موازیـا أو مرادفـا للـسیاسة الـصحیة  ً كمـا ، ً

 فلـیس هنـاك إال جانـب ،  غیـر معقـولًاتحكم فـى معـدل النمـو قـد یبـدو أمـر من أجـل الـأن االهتمام بمعدالت الوفیات
، ٢٠٠٢ ، الــسید عبــد العــاطى الــسید(قــالل مــن معدالتــه كانیة فــى عالقتهــا بالوفیــات هــو اإلواحــد فقــط للــسیاسة الــس

  .  )٣٨٤ص 
 فتـرات مـن وهـىالث ثـأعلى من الجمهوریة خالل بلغت معدالت الوفیات فى محافظة اإلسكندریة معدالت  -٢

  .  )٢٠٠٦- ١٩٨٧ ( الفترة الثالثةو ) ١٩٤٦-١٩٤٣ ( الفترة الثانیةو  ) ١٩٣١- ١٩١٧ ( الفترة األولى  :

 فـــى االلـــف ٣٠,٥قـــد بلـــغ معـــدل الوفیـــات باإلســـكندریة بمتوســـط )  ١٩٣١-١٩١٧(   ففـــى الفتـــرة االولـــى -٣
ویرجــع ذلــك إلــى انتــشار الحمــى ، ت المرتفعــة  مــن المعــدالدان یعــنلــف للجمهوریــة وهمــا معــدال فــى اال٢٨مقابــل 

 .  فى مصر كلهاًاسبانیة والتى كانت وباء عاماإل

انخفــضت بهــا معــدل الوفیــات بالمحافظــة اإلســكندریة عــن الجمهوریــة  ) ١٩٤١-١٩٣٢( مــا عــن الفتــرة أ  -٤
    الجمهوریة لف للجمهوریة وكانت تلك الزیادة ب فى األ٢٧ مقابل ٢٤,٥الوفیات بها حیث بلغ متوسط معدل 

 



  ٩٩

  
  )٢٠٠٦- ١٩١٧( ًتطور متوسط معدالت الوفیات باإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة للفترة  ) ١-٣( شكل رقم 
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فى االلف

االسكندریة 

الجمھوریة 



  ١٠٠

        الجــــدرى ، وانتــــشار األوبئــــة واألمــــراض مثــــل ،وانخفــــاض مــــستوى المعیــــشة ، رتفــــاع نــــسبة ســــكان الریــــف جــــة الینت
 .) ١٤٨ ص ١٩٩٤  ، سعد أحمد حسن( ١٩٤٢ ، ١٩٣٣لتیفوس الوبائى عامى وا،  ) ١٩٣٩-١٩٢٦( 

 ارتفـــع معـــدل الوفیـــات بمحافظـــة اإلســـكندریة عـــن الجمهوریـــة لیـــصل إلـــى ) ١٩٤٦-١٩٤٣( وفـــى الفتـــرة  -٥
كـذلك فـأن ، مراض المعدیـةجة النتشار بعض األیلف للجمهوریة وكان ذلك نت فى األ٢٧,٥ فى األلف مقابل ٢٩,٦

 . )٣٨٤ ص ،١٩٨٠فتحى ابوعیانة (   نذاكآ الرعایة الصحیة الصعوبات فى وجهظروف الحرب خلقت بعض 

ٕوان كانــت ، ًانخفــض فیــه معــدل الوفیــات بالمحافظــة مقارنــة بالجمهوریــة  ) ١٩٨٦ -١٩٤٧( وفــى الفتــرة  -٦
وكـــان مرجـــع هـــذه الظـــاهرة هـــو ارتفـــاع المـــستوى ، ً تـــدریجیا فـــى معـــدل الوفیـــات ًا الجمهوریـــة تـــشهد انخفاضـــًایـــضأ

واكتـــشاف المـــضادات الحیویـــة واســـتخدامها علـــى نطـــاق واســـع  فـــى الـــسیطرة علـــى بعـــض الـــصحى بـــصفة عامـــة 
  .األمراض المعدیة 

ًارتفــع معــدل الوفیــات بالمحافظــة مقارنــة بالجمهوریــة إال أنــه ارتفــاع بــسیط یرجــع ) ٢٠٠٦-١٩٨٧( الفتــرة  -٧
 ارتفــاع أو –الــسكر ( لمزمنــة وبعــض األمــراض ا، ) البلهارســیا واالنكلــستوما واالســكارس ( إلــى األمــراض الطفیلیــة 

 .كلها امراض تسبب فى الوفاه بطریق غیر مباشر )  امراض القلب –هبوط ضغط الدم 

   اتجاه الوفیات فى اإلسكندریة  :ًاثانی
 ویبـدو) ٢٠٠٦-١٩٧٦( فتـرة الدراسـة  الوفیات باإلسـكندریة خـالل تتطور معدال) ٢-٣( یوضح الجدول رقم 

المنحنـى یتـصف و، هـا هبـوط ملحـوظ اعتراأن معـدالت الوفیـات قـد  ) ٢-٣( م ل رقـًواضحا من الجدول ومـن الـشك
 ٩التـى وصـلت الوفیـات فیهـا إلـى،  ١٩٧٧ حـول سـنة  األولـى:البیانى للوفیات بوجـود ثـالث قمـم  رئیـسیة لالرتفـاع 

 لثـةوالثالـف األ فـى ٨,٦دل الوفیـات  بلـغ معـ١٩٨٧ فهى أقل من األولى وتقع فى سنة القمة الثانیةفى األلف أما 
 األولــى: كمــا هنــاك قمتــین لالنخفــاض ،لــف فــى األ٧,٨بلــغ المعــدل بهــا حیــث ،  ٢٠٠٦اقــل منهمــا وتقــع فــى ســنة 

  .  فى االلف ٦,٤حیث بلغ معدل الوفیات لكل منهما ،  ٢٠٠٠  والثانیة١٩٩٣حول سنه 
بهـا ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  الدراسـة رة علـى الجـدول والـشكل  أن نقـسم االتجـاه العـام للوفیـات فـى فتـًاویمكن اعتمـاد

  :ن مرحلتی
 مرحلة الهبوط بمعدل الوفیات  -١

وفیهــــا اقتــــرب معــــدل الوفیـــات بالمحافظــــة بنظیرتهــــا بالــــدول ،  ١٩٩٠ -١٩٧٧مـــن  تلــــك المرحلــــة وتمتـــد  -أ 
تفعتین لثانیـة المـرولـى وا بـین القمتـین األًا وأن كـان واقعـًا وصـعودًاتمیز المنحنـى فیهـا بتأرجحـه هبوطـوی،  المتقدمة 

نى معـدل وصـلت الیـه الوفیـات فـى هـذه المرحلـة كانـت فـى سـنة أوما بینهما ، سة وقد سبق ذكرهما ارخالل فترة الد
ك لیبلــغ  ثــم یــنخفض بعــد ذلــ٨,٦ فــى األلــف ثــم ارتفــع إلــى معــدل القمــة الثانیــة لیــصل إلــى ٧,٣ حیــث كــان ١٩٨٥

  .لف  فى األ٦,٧ معدل ١٩٩٠عام 
 تمیــزت بانخفــاض معــدالت الوفیــات عــن وهــى فتـرة،  ٢٠٠٠ – ١٩٩١تــد مــن  وتمىءمرحلـة الهبــوط البطــ -ب

ـــــغ المتوســـــط لكـــــل خمـــــس ســـــنواتالمرحلـــــة األ ـــــى حیـــــث بل ـــــرة  فـــــى األ٦,٧) ١٩٩٥-١٩٩١(  للفتـــــرة  ول           لـــــف والفت
 علــى الــرغم مــن انتــشار ًا ملحوظــًالــف وهــذا الهبــوط الــذى شــهدته تلــك الفتــرة هبوطــ فــى األ٦,٨) ٢٠٠٠-١٩٩٦( 
  . مراض العصریة الناتجه عن التحضر مثل أمراض السمنة و السكر وامراض ضغط الدم و أمراض القلباأل



  ١٠١

  
  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطورمعدل الوفیات باإلسكندریة فى الفترة  ) ٢-٣(  رقم جدول

معدل  السنوات
 الوفیات

المتوسط 
 ٥لكل 

 سنوات
معدل  السنوات

 الوفیات

المتوسط 
 ٥لكل 

 سنوات
معدل  السنوات

 فیاتالو

المتوسط 
 ٥لكل 

 سنوات
٧,١ ١٩٩٦  ٧,٩ ١٩٨٦  ٨,٩ ١٩٧٦  
٧,١ ١٩٩٧  ٨,٧ ١٩٨٧  ٩,١ ١٩٧٧  
٦,٧ ١٩٩٨  ٧,٤ ١٩٨٨  ٨,٦ ١٩٧٨  
٧,١ ١٩٩٩  ٧ ١٩٨٩  ٨,٢ ١٩٧٩  
٦,٨٨ ٦,٤ ٢٠٠٠ ٧,٥٤ ٦,٧ ١٩٩٠ ٨,٥٢ ٧,٨ ١٩٨٠ 
٧,٣ ٢٠٠١  ٦,٨ ١٩٩١  ٨ ١٩٨١  
٧,١ ٢٠٠٢  ٦,٧ ١٩٩٢  ٨,١ ١٩٨٢  
٦,٧ ٢٠٠٣  ٦,٤ ١٩٩٣  ٧,٥ ١٩٨٣  
٦,٧ ٢٠٠٤  ٦,٦ ١٩٩٤  ٧,٥ ١٩٨٤  

١٩٨٥  ٧,١ ٢٠٠٥  
 

٧,٣  
 

٧,٦٨  
 

١٩٩٥  
 

٧,٣  
 

٦,٧٦  
 ٧,١٢ ٧,٨ ٢٠٠٦ 

الجهــاز المركــزى للتعبئــة ، ، اإلحــصاءات الحیویــة ًمعــدل الوفیــات والمتوســط مــن حــساب الطالبــة اعتمــادا علــى بیانــات : المــصدر 
   .العامة واإلحصاء

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطورمعدل الوفیات باإلسكندریة فى الفترة  ) ٢-٣(  رقم شكل

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٩
٧٦

١٩
٧٨

١٩
٨٠

١٩
٨٢

١٩
٨٤

١٩
٨٦

١٩
٨٨

١٩
٩٠

١٩
٩٢

١٩
٩٤

١٩
٩٦

١٩
٩٨

٢٠
٠٠

٢٠
٠٢

٢٠
٠٤

٢٠
٠٦
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ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خط األتجاه العام للمحافظة    ـ

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ         إلسكندریة  ا
 ـــــــــــــــ    خط األتجاه العام



  ١٠٢

  مرحلة االرتفاع البسیط  -٢
 إال ًإوان كـان هـذا االرتفـاع بـسیط) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  بمعدالت الوفیات ًاوقد شهدت محافظة اإلسكندریة ارتفاع

فالمستــشفیات الحكومیــة ، ة للمــریض نــه مؤشــر عــن تــدنى مــستوى الحالــة الــصحیة بالمحافظــة والحالــة االقتــصادیأ
فـــى  جهـــزة التـــنفس الـــصناعى كمـــاأولیـــة مثـــل ســـعافات األضـــافة إلـــى نقـــص اإل باإل،غیـــر مؤهلـــه للعنایـــة بالمرضـــى 

لیف المستـــشفیات  ارتفـــاع تكـــاو، دارى داخـــل المستـــشفیات ضـــافة إلـــى الـــروتین اإلإســـكندریة تـــشفى المیـــرى باإلمس
  .األساسى فهو بمضاعفات المرض مباشر إن لم یكن بالمرض الغیر  ةوفادت إلى الأسباب أكل هذه ، الخاصة 
    بأقسام محافظة اإلسكندریةوفیاتالتوزیع الجغرافى  لل :ًاثالث

علـى طـار العـام لـصورتها الدیموغرافیـة  توضـح اإلهـاكلات على مستوى محافظة اإلسـكندریة  دراسة الوفیتوضح
نــه إلــذلك ف، مختلــف أجــزاء هــذه الــصورة  الظهــار الفــوارق بــین ًا مهمــً مــدخالدمــستوى األقــسام تعــدراســتها علــى أن 

      متـــشابكة حـــسب عـــدة عوامـــل ًا وكیفـــًافیـــة كمـــعلـــى رقعـــة المحافظـــة الحـــضریة الواحـــدة تختلـــف الظـــاهرات الدیموغرا
 ٢٠٠٦ وحتـى ١٩٧٦ علـى البیانـات مـن ًاكما أن الدراسة ستقوم اعتماد،  )٣٨٨ص ، ١٩٨٠، فتحى أبو عیانة ( 

   .بیانات محل ثقة یمكن االعتماد علیها فى الربط والتحلیل واالستنتاج اعتبارها على فترات خمسیة وذلك ب
، تطـور معـدل الوفیـات بأقـسام محافظـة اإلسـكندریة   )٣ -٣ (والشكل رقم )  ٣-٣(  الجدول رقم وضحیوكما 

 -١٩٧٦( خـالل الفتـرة غـرب الـشرق والمـن ومتوسط هذا المعدل لكل خمس سنوات فى أقـسام محافظـة اإلسـكندریة 
  :یمكن تصنیف أقسام اإلسكندریة حسب معدالت الوفیات إلى  و،  )٢٠٠٦
   فى األلف ٣٠لىالوفیات عقسام التى یزید معدل األ -١

 فقد تباین هذا المعـدل مـن قـسم آلخـر تبعـا ألخـتالف الفتـرات الزمنیـة كمـا، ارتفع بها معدل الوفیات وهى أقسام 
  :حیث  ) ٣-٣(خریطة رقم  موضح بالهو
 . )١٩٨٦-١٩٧٦( ولى والثانیة مالحظة عدم وجود هذه المجموعة خالل الفترتین األ  - أ 

 بـــاب – الجمـــرك –العامریـــة (  أقـــسام ةوضـــمت ثالثـــ) ١٩٩٠-١٩٨٦( فـــى الفتـــرة هـــذه المجموعـــة  توجـــد  -ب 
  . فى األلف على الترتیب ٤٣، ٤٥، ٦٧حیث بلغ المعدل ) شرقى 

 مینـــا – الجمـــرك –العامریـــة ( ثـــالث أقـــسام ) ١٩٩٥-١٩٩١( ى الفتـــرة التالیـــة فـــضـــمت هـــذه المجموعـــة   - ج 
 . فى األلف على الترتیب ٤٦، ٥٧، ٤٧حیث بلغ المعدل نحو ، ) البصل 

حیـــث ضـــمت فـــى آخـــر فتـــرتین مـــن فتـــرة ، قتربـــت مـــن االنتهـــاء االقـــول بـــأن هـــذه الفئـــة تكـــاد تكـــون یمكـــن   -د 
 .) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  فى األلف للفترة ٤٩، ٣٨بمعدل بلغ ) الجمرك والعطارین ( الدراسة 

  
  
  
  
  
  



  ١٠٣

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( متوسطات معدالت الوفیات  بأقسام اإلسكندریة للفترة ) ٣-٣( جدول رقم 
-١٩٧٦ ماألقسا

١٩٨٠ 
١٩٨١-
١٩٨٥ 

١٩٨٦-
١٩٩٠ 

١٩٩١-
١٩٩٥ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

٢٠٠١-
٢٠٠٦ 

 ٤,٦ ١٢,٩ ٥ ٥,٢ ٨ ٩,١ المنتزه
 ٥ ٤,٩ ١٥,٩ ٥,٥ ٦,٧ ٧,٩ الرمل

 ٩ ٦,٩ ٧,٣ ٧,١ ٨ ٧ جابرسیدى 
 ٢١,٤ ٢٦,٢ ١٩,٦ ٤٣,٥ ٧ ٨ باب شرقى
 ٤٩,٧ ٨,١ ١١,٢ ١٥,٦ ٩,٣ ٩,١ العطارین
 ٧,٦ ٦,٩ ٧,٣ ٨,٩ ٨,٧ ٨,٦ محرم بك
 ٦,١ ٤,٩ ٦,٢ ٦,١ ٨,٣ ٩,٢ المنشیة
 ٨ ٩,٤ ٩,٤ ٩,٨ ٨,٣ ٩,٤ كرموز
 ١,٤ ١,٦ ١,٨ ٢,٢ ٨,٣ ١١ اللبان

 ٣٨,٦ ٥٢,٢ ٤٦,٧ ٤٥,٥ ٧,٣ ١٠,٥ الجمرك
 ٢٣,٦ ٢٣,٦ ٥٧,٦ ١٧ ٧ ٦,٣ مینا البصل

 ٣,٥ ٤,٢ ٥ ٥,٨ ١٠ ٩,٩ الدخیلة
 ٣,٩ ٤,٤ ٤٧,٦ ٦٧,٦ ١١,٧ ١٠,١ العامریة

 ٢,٥ ٣,٦ ٤,١ ٥,٢ ٦,٧ ٦,٧ برج العرب
الجهــاز المركــزى للتعبئــة ، ًمتوســطات معــدالت الوفیــات مــن حــساب الطالبــة اعتمــادا علــى بیانــات اإلحــصاءات الحیویــة : المــصدر 

  .مة واإلحصاءالعا
   فى األلف ٣٠إلى١٠الوفیات ما بین األقسام التى تراوح بها معدل  -١

كمـا هـو سـة بـصورة متباینـة بـین األقـسام ارت متوسـط وتواجـدت فـى كـل فتـرات الدوهى أقسام شهدت معـدل وفیـا
  :والتى توضح اآلتى) ٣ -٣( مالحظ بالخریطة رقم 

 فــى ١١، ١٠,١٠,٥بمعــدل )  اللبــان – الجمــرك –مریــة العا( وهــى ، ضـمت هــذه المجموعــة ثالثــة أقــسام   -أ 
اختلفــــت عــــن الفتــــرة ) ١٩٨٥-١٩٨١( مــــا فــــى الفتــــرة أ ) ١٩٨٠-١٩٧٦( األلــــف علــــى الترتیــــب للفتــــرة 

 . ) فى األلف ١١,٧العامریة بمعدل (  فقط ًا واحدًاالسابقة حیث ضمت قسم

 ، ١٧بمعـــدل )  العطــارین –مینــا البــصل ( قــسمى ) ١٩٩٠-١٩٨٦(  الفتــرة فــىضــمت هــذه المجموعــة   - ب 
 . فى األلف على الترتیب ١٥,٥

 ، ١٩بمعـدالت ) العطـارین –الرمـل –بـاب شـرقى (وهـى ) ١٩٩٥-١٩٩١( فى الفترة ضمت ثالثة أقسام   -ج 
 . فى االلف على الترتیب ١١ ، ١٥

حیــث ضــمت هـذه المجموعــة ثالثــة ) ٢٠٠٠-١٩٩٦( الفتـرة فــى لـن یختلــف الوضـع عــن الفتــرات الـسابقة   - د 
  امـا ، فـى األلـف ١٢ ، ٢٣ ، ٢٦بمعـدالت متباینـة بلغـت )  المنتزة – مینا البصل –باب شرقى  ( أقسام

 .) لف ى األ ف٢١باب شرقى بمعدل (  فقط وهو قسم ًا واحدًاضمت قسم ) ٢٠٠٦-٢٠٠١( فى الفترة 

  
  
  
  



  ١٠٤

 )٢٠٠٦-١٩٧٦( متوسطات معدالت الوفیات الخام بأقسام اإلسكندریة من الفترة ) ٣-٣( شكل رقم 

  
  متوسطات معدالت الوفیات الخام

 
  

   فى األلف ٥معدل أقل من 
  ١٠ – ٥من 
٣٠ - ١٠  

 فى األلف٣٠أكثر من 

 )١٩٨٥-١٩٨١(الفترة )٢) (١٩٨٠-١٩٧٦( الفترة )١(

  )١٩٩٥-١٩٩١( الفترة)٤)  (١٩٩٠-١٩٨٦(الفترة )٣(
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(الفترة ) ٦) (٢٠٠٠-١٩٩٦(الفترة ) ٥(

)١( 

)٤( 

)٢( 

)٥( 

)٣( 

)٦( 



  ١٠٥

 فاقـت متوسـطات معـدالت ًاأن هنـاك أقـسامعتین الـسابقتین األولـى والثانیـة ومن المالحظ مـن خـالل قـراءة  المجمـو
)  بــاب شــرقى –العطــارین -  الجمــرك – مینــا البــصل –العامریــة  ( وهــى، الوفیــات بهــا عــن نظیرتهــا مــن األقــسام 

ر حجــم الهجــرة معــدالت الوفیــات بهمــا فــى فتــرات ماضــیة إلــى كبــارتفــاع عامریــة ومینــا البــصل یرجــع ففــى قــسمى ال
 انخفـاض الـوعى الـصحى  معـدالت الوفـاة إضـافة إلـىفـى مـن ثـمو، لتركیب النوعى والعمـرى ى افالوافدة وأثر ذلك 

یرجـع ارتفـاع ) البـصل مینـا (مـا عـن قـسم أ ، الخدمات الـصحیة الموجـودة بهـا  عن انخفاض كفاءةًفضال، للسكان 
ص  ، ١٩٩٥، محمـد عبـد الحمیـد ( معدالت الموالید إلـى انخفـاض المـستوى االقتـصادى واالجتمـاعى إلـى حـد مـا

یرجــع إلــى دقــة  التــسجیل لتــوافر مكاتــب الــصحة )  بــاب شــرقى – العطــارین –الجمــرك  ( أقــساممــا عــن أ ،) ٢٠٦
كمــا ظهــر قــسم المنتــزة مــن األقــسام ذات  ، ر المحافظــةحواضــ هــذه األقــسام مــن عــدالوصــول إلیهــا حیــث توســهولة 

 بمركـز كفــر الــدوار ٤المعـدالت المرتفعــة فـى فتــرة مـن الفتــرات ویرجــع ذلـك إلــى تـسجیل معظــم وفیــات  قریـة أبــیس 
  . ) ١٨٩ص  ، ١٩٩٩، هویدا إبراهیم  ( بالقسم 

  فى األلف ١٠ إلى٥األقسام التى تراوح بها معدل الوفیات ما بین  -٢

َمكــن القــول بــأن هــذه المجموعــة المــشكلة لمعــدالت الوفیــات بمعظــم اقــسام المحافظــة للفتــرات األولــى كمــا هــو ی ُ
   : أنهى یتضح منهاتوال) ٣-٣(  رقم شكلمالحظ من ال

       وهـــم، ً قـــسما  عـــشرحـــدأوهـــى ، ضـــمت معظـــم أقـــسام محافظـــة اإلســـكندریة  ) ١٩٨٠-١٩٧٦( فـــى الفتـــرة   -أ 
 مینـا البـصل – كرمـوز – المنـشیة – العطـارین – محـرم بـك – بـاب شـرقى –ى جـابر  سـید– الرمـل –المنتزة ( 
 فـى ٩,٩ فـى األلـف بقـسم مینـا البـصل و ٦,٣ مـابین ا تفاوتت معدالت الوفیات بهـ،)  برج العرب – الدخیلة –

 مــا عــدا قــسم العامریــةجمیــع أقــسام المحافظــة ) ١٩٨٥-١٩٨١( كمــا ضــمت فــى الفتــرة ،األلــف بقــسم الدخیلــة 
   .فى األلف بقسم الدخیلة ١٠ فى األلف بقسم الرمل و ٦,٧تفاوتت معدالت الوفیات بهم مابین كما 

 – محـرم بـك – سـیدى جـابر – الرمـل –المنتـزة  ( ىوهـ، ضمت ثمانیـة أقـسام ) ١٩٩٠-١٩٨٦( وفى الفترة   - ب 
بـرج فـى األلـف بقـسمى   ٥,٢ مابین  اتفاوتت معدالت الوفیات به) لعرب  برج ا– الدخیلة – كرموز –المنشیة 

-١٩٩١(  أقـــسام هـــذه المجموعـــة فـــى الفتـــرة ى تمثـــل  فـــى األلـــف بقـــسم كرمـــوز وهـــ٩,٨ ، العـــرب و المنتـــزة 
 فــى األلــف بقــسم المنــشیة و ٦,٢وتباینــت معــدالتهم مــا بــین )  بــرج العــرب–الرمــل ( فیمــا عــدا قــسمى ) ١٩٩٥

 . فى األلف بقسم كرموز  ٩,٤

)  كرمـوز – محـرم بـك – العطـارین –سـیدى جـابر  ( ى أربعة أقسام وهضمت) ٢٠٠٠-١٩٩٦( وفى الفترة   -ج 
ــــف بقــــسم كرمــــوز ٩,٤و ،  فــــى األلــــف بــــسیدى جــــابر ٦,٩تباینــــت معــــدالتهم مــــا بــــین          وفــــى الفتــــرة ،  فــــى األل

)  سـیدي جـابر– كرمـوز – محرم بـك –ة  المنشی-الرمل (  ى أربعة أقسام وهًاضمت ایض ) ٢٠٠٦-٢٠٠١( 
  . فى األلف بقسم سیدى جابر ٩ فى األلف بقسم الرمل و ٥تهم مابین تباینت معدال

 فى األلف ٥عن  بها معدل الوفیات  یقلاألقسام التى -٣

َیمكــن القـــول بـــأن هـــذه المجموعـــة المــشكلة لمعـــدالت الوفیـــات بمعظـــم اقـــسام المحافظــة للفتـــرات  االخیـــرة كمـــا هـــو ُ
   :والذى یتضح منه اآلتى) ٣ -٣(  رقم شكلمالحظ من ال
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 . ) ١٩٨٥-١٩٨١( و ) ١٩٨٠ -١٩٧٦( جد فى الفترتین عة ال توأن هذه المجمو  - أ 

لـف وهـى بالتـالى  فـى األ٢,٢وعـة بقـسم اللبـان بمعـدل بدایـة لوجـود هـذه المجم) ١٩٩٠-١٩٨٦( أن الفترة   -ب 
والجمـرك ) لـف  فـى األ٦٧( من أقل المعدالت لهذه الفترة التى شهدت معدالت مرتفعه كما فى العامریـة 

شــبه بجزیــرة ذات معــدل وفیــات مــنخفض بــین معــدل وفیــات مرتفعــة  أوكــان هــذا القــسم ) لــف فــى األ٤٥ (
 .لذا سیالحظ وجود هذا القسم خالل الفترات التالیة لهذه الفترة 

 .)  العرب برج–اللبان  ( قسمىضمت  ) ١٩٩٥-١٩٩١( الفترة مابین   - ج 

 – بــرج العــرب –اللبــان ( وهـى ، ســتة أقــسام لتــصبح ) ٢٠٠٠ -١٩٩٦(  ارتفعـت عــدد األقــسام فــى الفتـرة   -د 
 فــى األلــف ١,٦فقــد تباینــت بیــنهم معــدالت الوفیــات مــابین ، )  المنــشیة – الرمــل – العامریــة –الدخیلــة 

 . فى األلف بقسم المنشیة ٤,٩بقسم اللبان و 

الدخیلـة  – بـرج العـرب –اللبـان ( وهـى ، ضمت هذه الفترة خمـسة أقـسام ) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  الفترة ما بین   -ه 
 فــى االلــف ٤,٦ن و فــى األلــف بقــسم اللبــا١,٤تبــاین بیــنهم معــدل الوفیــات مــابین )  المنتــزة – العامریــة –

 . بقسم المنتزة

اتجـــاه معـــدالت  مـــن خـــالل قـــراءة  المجمـــوعتین الثالثـــة والرابعـــة أنهـــا مـــن األقـــسام التـــى شـــهدت ومـــن المالحـــظ
ارتفــاع بمعــدل النمــو بمــا یــشهده مــن ) بــرج العــرب ( فقــسم ، وخاصــة بــالفترات األخیــرة ، نخفــاض الوفیــات نحــو اال

 ًاأیـضویرجـع ذلـك ، ویرجـع ذلـك إلـى نقـص حـاالت التـسجیل ، ن معـدل الوفیـات مـنخفض أننا نالحظ إالسكانى إال 
 ًا واضـحًاب أو البعـد عـن الموجـود منهـا أثـركما خلف عـدم تـوافر مكاتـ، إلى عدم انتشار الوعى اإلحصائى وأهمیته 

فـرض علیـه عزلـة نتیجـة بعـده عـن المواصـالت الرئیـسیة ) برج العرب ( قص التسجیل وخاصة أن موقع القسم ن فى
ة وهـــو معـــدل لـــف خـــالل فتـــرات الدراســـ فـــى األ٢,٥ و٣,٦ثـــم  ، ٤,١ و ٥,٢م  ثـــ٦,٧ و ٦,٧ بلـــغ معـــدل القـــسم ،

ضــافة إلـى قــسم بــرج العــرب أ )  العامریــة – والمنتــزة –دخیلـة ال( أمــا عــن أقــسام  ،قـسام مـنخفض عــن مثیلــه مــن األ
ى مرتفـع وكـان ذلـك نتیجـة وهـى التـى شـهدت معـدل نمـو سـكان، قـسام التـى تقـع علـى أطـراف المحافظـة األفهى من 

 النخفـاض الوفیـات ًاراضـى وكـان ذلـك سـببسـعار األأالمنـاطق  بمـا فیهـا مـن انخفـاض مـن تجاه الشباب نحو هـذه ال
 الشباب ولیس من فئة كبار السن فنجد معدالت الوفیـات تتـراوح مـابین حیث معظم المتجهین نحو األطراف من فئة

  .) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  بقسم برج العرب وذلك فى الفترة ٢,٥ فى األلف بقسم المنتزة و ٤,٦
ذات معـدل وفیـات مـنخفض لمــا ) بـان و المنـشیة و بـاب شـرق وســیدى جـابر لال(مـا عـن األقـسام األخـرى مثــل أ

  .بهاة ألحوال والخدمات الصحیة الموجود من تحسن فى اة وشیفاع فى مستویات المعقسام من ارتتلك األتشهده 
  وعیة معدل الوفیات العمریة والن :ًارابع

 یفتـرض ًافنظریـ ، ًا كبیـرًالوفیـات بعـاملى الـسن والنـوع تـأثرتتأثر اتباینت معدالت الوفیات حسب السن و النوع و 
ؤدى یـكـذلك فئـات األطفـال الرضـع التـى ، اة أكثـر مـن الفئـات األخـرى أن  فئة كبـار الـسن هـى الفئـة المعرضـة للوفـ

ى الوفیــات فـوالنـوع  لعــاملى الـسن ًا مختلفـًاللــسكان ؛ وألن هنـاك تـأثیررتفــاع معـدل الوفیـات الخـام رتفـاع معـدلها إلـى ا
 الــذى یقــع فیــه كــان مــن الــضرورى دراســة معــدل الوفیــات العمریــة والنوعیــة بالمحافظــة فهــذا المعــدل یتالفــى التعمــیم

   .معدل الوفیات الخام 
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   -: معدل الوفیات حسب السن – ١
حیـث ینـسب عـدد الوفیـات التـى حـدثت فـى كـل فئـة إلـى جملـة الـسكان فـى ، وهو معدل خاص بكل فئة عمریـة 

  . وهذه المعدالت العمریة تعد أساسیة فى المقارنة بین فئات السكان داخل المجتمع الواحد ،ها نفسالفئة 
معـدل الوفیـات العمـرى فـى األلـف ونـسبة التغیـر فیمـا بـین  ) ٤-٣(و الشكل رقم ) ٤-٣( ح الجدول رقم ویوض

  :ومنه یتبین اآلتى ،   )٢٠٠٦-١٩٨٦( عامى 
  نسبة التغیر معدل الوفیات العمرى فى األلف و) ٤-٣( جدول رقم 

 % التغیرنسبة ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ العمر
٤٢,٤ ٢٢ ٢٥ ٣٨ ١-٠ 
٢٥ ١,٢٠ ١,٦٠ ١,٦٠ ٤ -   ١ 

٢٥,٤ ٠,٧٠ ٠,٧١ ٠,٩٤ -٥ 
٤١,٧ ٠,٥٥ ٠,٦٤ ٠,٩٤ -١٠ 
٣٤,٦ ٠,٩٦ ١,٢١ ١,٤٧ -١٥ 
٣٤,٩ ٠,٩٧ ١,٢٨ ١,٤٨ -٢٠ 
٣٠,٤ ١,٢٧ ١,٥٢ ١,٨٣ -٢٥ 
٢٤,١ ١,٤٦ ١,٧٠ ١,٩٢ -٣٠ 
٢٥,٨ ١,٨٩ ٢,٢٦ ٢,٥٥ -٣٥ 
١٨,٨ ٣,١٩ ٤,٥٨ ٣,٩٢ -٤٠ 
١٥,١ ٥,٠٠ ٥,٩٦ ٥,٨٩ -٤٥ 
١٦,١ ١٠,٣٦ ١٠,٢٣ ١٢,٣٤ -٥٠ 
٢٤,٢ ١٦,٧٦ ١٨,٤٨ ٢٢,١١ -٥٥ 
٣٣,٥ ٢٠,٦٨ ٢٥,٨٠ ٣١,٠٩ -٦٠ 
٣٣,٣ ٣٧,٩٧ ٤٧,٣٥ ٥٦,٩٠ -٦٥ 
١١ ٦٤,٤٢ ٧٢,٣٣ ٧٢,٤١ -٧٠ 
١,٧ ١٨٣,٨٩ ١٨٥,٠٢ ١٨٧,٠٧ +٧٥ 

 ١٢,٤ ٧,٨٠ ٧,١٠ ٨,٩ الجملة
الجهـــازالمركزى للتعبئـــة العامـــة ، ًالمعـــدالت مـــن حـــساب الطالبـــة اعتمـــادا علـــى بیانـــات االحـــصاءات الحیویـــة و التعـــداد : المـــصدر 
  . واإلحصاء

حیــث یبــدأ بقمــة صــغیرة فــى ، فــى اللغــة اإلنجلیزیــة  ) u( ًیأخــذ منحنــى الوفیــات العمــرى شــكال یــشبه حــرف   -  أ
مــا یلبـــث أن یهــبط فیــسجل أدنــاه فــى الفئـــة ثــم ، ت العمـــرى بعــد المــیالد مباشــرة  لیمثــل معــدل الوفیــابدایــة المنحنــى

ین حتــى یفنــى جمیــع البــاق،  مــرة أخــرى فــى الفئــات العمریــة كبیــرة الــسن هثــم یعــاود أرتفاعــ، ) ســنة ١٥-٥( العمریــة 
  .) ٢٠٦ ص  ،٢٠٠٧، فتحى أبو عیانة ( من الجیل 

  
  
  

                                                
  ن  االعتماد فى معدالت الوفیات فإ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦( الرسالة مابین أن فترة الدراسة التى یتم االعتماد علیها فى من على الرغم

  .یانات المتاحة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  وذلك ألنها الب٢٠٠٦ و ١٩٩٦و ١٩٨٦العمرى والنوعى لألعوام 
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   بمحافظة اإلسكندریة ل الوفیات العمرى فى األلفمعد) ٤-٣( شكل رقم 
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العمر بالسنوات

ف
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الم

1986 1996 2006  
 فـى نـسبته فـى كـل ًان االنخفـاض لـم یكـن متـساویفـإشكل عـام بالمحافظـة بالرغم من انخفاض الوفیات ب  -ب 

فمـن المالحـظ أن نـسبة الهبـوط أكبـر مــا تكـون فـى االعمـار الـصغیرة والمتوسـطة ویقـصد بهـا تلــك ، الفئـات العمریـة 
 علــى معــدالت وقــد انعكــس التقـدم الــصحى،  ســنة ٦٠-١٥والتــى تتــرواح مــا بـین ،  سـنة ١٥ عــن الفئـات التــى تقــل

  .ُ مماثال ًاعمار المتقدمة انخفاضتنخفض معدالت الوفیات الخاصة باألبینما لم  ، ًا واضحًاالوفیات بها انعكاس
ـــــز بـــــین یمكـــــن  -ج   ـــــع مراحـــــل التمیی ـــــسیة كمـــــا هـــــو موضـــــح بالجـــــدول رقـــــم رســـــنیة أرب ـــــشكل رقـــــم )٥-٣(ئی          وال
)٥-٣( .  

 النسبة المئویة للوفیات حسب المراحل العمریة الرئیسیة باإلسكندریة ) ٥-٣(جدول رقم 
 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ المرحلة
 ٨,٥ ١٠,٤ ١٩,٣ )١-٠( الطفولة المبكرة 
 ١,٦ ٢,١ ٢,٥ )١٤-١( الطفولة والمراھقة 

 ٤٢,٧ ٤٢,٩ ٤٠,٢  )٦٤-١٥( العمالة واالنتاج 
 ٤٧,٢ ٤٤,٦ ٣٨,٠ ٦٥ر من اكث

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الجملة
  .الجهازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، حصاءات الحیویة و التعداد ً الطالبة اعتمادا على بیانات اإل من حسابنسبال: المصدر 

  
  
  
  



  ١٠٩

  مرحلة الطفولة المبكرة  -
 الوفیـات فـى هـذه المرحلـة العمریـة علـى وتعـد دراسـة، قل مـن سـنة األ ویقصد بها األطفال فى المرحلة العمریة 

حیــث تنــاقص معــدل الوفیــات بهــذه المرحلــة مــن ،  دیموغرافیــة واجتماعیــة داداتنــب كبیــر مــن األهمیــة لعــدة اعتــجا
 ، ١٩٨٦عـن عـام  % ٤٢,٤وبنـسبة هبـوط بلغـت ،  على الترتیب ٢٠٠٦-١٩٨٦لعامى  % ٨,٥إلى  % ١٩,٣

والتطعیمــات الالزمــة لمقاومــة األمــراض لهــذه ، حاولــة تــوفیر األمــصال ویعــود هــذا الهبــوط إلــى الرعایــة الــصحیة وم
  .الفئة العمریة 

  النسبة المئویة للوفیات حسب المراحل العمریة الرئیسیة باإلسكندریة ) ٥-٣( شكل رقم 

  
  
  
  
  

١٩٨٦

%٣٨٫٠

%٢٫٥%١٩٫٣

%٤٠٫٢

١٩٩٦

%١٠٫٤

%٤٤٫٦

%٢٫١

%٤٢٫٩

٢٠٠٦

العمالة واالنتاج  
%٤٢٫٧

الطفولة والمراھقة 
الطفولة المبكرة   ١٫٦%

%٨٫٥

اكثر من ٦٥سنة 
%٤٧٫٢

 ٢٠٠٦عا م 

 ١٩٩٦عام 

 ١٩٨٦عام 



  ١١٠

  مرحلة الطفولة والمراهقة -
ًعــدالت الوفیــات ســهال  حــساب محیــث یكــوناألولــى مــن العمــر  بعــد الــسنة  التــى تحــدث ویقــصد بهــا الوفیــات

وعــادة مــاتكون ، تكــون هــذه المعــدالت عبــارة عــن نــسب وفیــات الــسنة إلــى ســكان منتــصف هــذه الــسنة إذ  ًاومباشــر
هبــوط النــسبة المئویــة لوفیــات هــذه المرحلــة  ) ٥-٣( المعــدالت لفتــرات عمریــة خمــسیة  ویتــضح مــن الجــدول رقــم 

وفیمــا ،  علـى الترتیــب ٢٠٠٦-١٩٩٦ -١٩٨٦  لألعــوام ١,٦حتــى بلغـت ، % ٢,١إلــى %٢,٥حیـث هبطــت مـن 
وفـى محافظـة اإلسـكندریة تـولى مراكـز ،  یـصل معـدل الوفـاة إلـى أدنـى درجـة لـه ةالخامـسة عـشرخامـسة وبین سـن ال

  .رعایة األمومة والطفولة عنایة ملحوظة باألطفال 
أى مرحلــة الطفولــة والمراهقــة )  ســنة ١٤-١٠( فئــة العمریــة ویالحــظ أن أدنــى معــدل عمــرى للوفــاة كــان فــى ال

 فـى األلـف عـام ٠,٥٥وانخفـض لیـصل إلـى  ، ١٩٨٦ فـى األلـف عـام ٠,٩٤ وقد وصل هذا المعدل إلـى –المبكرة 
  .١٩٨٦عن عام % ٤١,٧ بنسبة هبوط بلغت ٢٠٠٦
   واإلنتاج ل مرحلة العم-

لــك حتــى ذویــستمر بعــد ، بعــد مرحلــة الطفولــة والمراهقــة   ىءرتفــاع التــدریجى البطــ منحنــى الوفــاة  فــى االیأخــذ
ى الوفــاة فــى وقــت متــاخر فــ البــشرى األخــرى فــى إظهــار أثرهــا  و اإلنتــاج التــى تبــدأ مــع أوجــه النــشاطلمرحلــة العمــ

، ) ٦٤-١٥ (   معـدالت الوفیـات والنـسبة المئویـة لهـا فـى الفتـرة العمریـةهویـدل علـى ذلـك مـا تبـرز، ن الحیاة ًنوعا م
لعــام  % ٤٢,٧ ثــم وصــلت إلــى ١٩٩٦عــام % ٤٢,٩ وارتفعــت إلــى ١٩٨٦لعــام  % ٤٠ث تــصل النــسبة إلــى حیــ

أوجـــه النـــشاط ویرجـــع ذلـــك إلـــى اتجـــاه الـــسكان فـــى هـــذه الفئـــة إلـــى ،  مـــن جملـــة الوفیـــات فـــى كـــل األعمـــار ٢٠٠٦
مهنیــة وبخاصــة مــن ى مقــدمتها الــصناعة والتعــرض لمخــاطر العمــل واإلصــابة بــاألمراض الفــالمختلفــة بالمحافظــة و

  .تتعرض فیها اإلناث للوفیات نتیجة لمتاعب الحمل والوالدة  ) ٤٥- ١٥( كما أن هذه الفئة من ، الذكور 
  )الشیخوخة (  مرحلة التعمر –

ثــم تبلــغ ،  عنــد ســن الخامــسة والــستین ًا مرتفعــًاتقــدم العمــر حتــى تبلــغ حــدمــع  بــسرعة  معــدالت الوفیــاتترتفــع
مؤكــدة بــذلك ارتفــاع معــدالت الوفــاة عنــد بدایــة العمــر فــى الــسنوات األخیــرة مــن ، لــسبعین أقــصى مــستویاتها بعــد ا

 بــالظروف ًا كبیــرًاوالــذى یــرتبط ارتباطــ، ق الحــضریة ًالتعمــر الــذى یحــدث مبكــرا فــى اإلســكندریة وغیرهــا مــن المنــاط
ن نــــسبة التغیــــر فــــى أ ) ٥-٣(ومــــن المالحــــظ مــــن الجــــدول رقــــم ، تــــصادیة والــــصحیة للمجتمــــع قجتماعیــــة واالاال

حیـث ، كمـا هـو الحـال فـى مرحلـة الطفولـة أو العمالـة ، معدالت الوفیات الخاصـة باألعمـار المتقدمـة لیـست كبیـرة 
وللمرحلــة % ١١نحــو )  ســنة ٧٤-٧٠( و لـــ % ٣٣نحــو ) ســنة ٦٩ -٦٥( بلغــت نــسبة التغیــر للمرحلــة العمریــة 

فلــن یــسهم إال بإطالــة ، ى الــصحى مهمــا بلــغ مــن تقــدم وال شــك أن المــستو،  % ١,٧) ســنة  فــأكثر٧٥( العمریــة 
وهــذا مـا حــدا بالبــاحثین إلـى دراســة مــا یعـرف بتوقــع الحیــاة التــى ، أعمـار الــسكان فــى هـذه المرحلــة إلــى أمـد معــین 

ًیعد نتاجا مهما لدراسة مستویات الوفاه فى أیة منطقة وبالنسبة لإلسـكندریة فـأن توقـع الحیـاة للفـرد عنـد المـیالد  ً٥٩ 
  .) ٦ملحق رقم  ( )٢٦٧ ص٢٠١٠مصر تقریر التنمیة البشریة ( ٢٠٠٧ سنة عام ٧٢ و ١٩٧٦سنة عام 

  
  



  ١١١

   -:الوفیات حسب النوع -٢
بالمحافظــة  نجــد أن نــسبة وفیــات الــذكور أعلــى مــن )  إنــاث –ذكــور ( إذا نظرنــا إلــى التوزیــع النــوعى للوفیــات 

 وربمـا یفـسر ذلـك بـأن ٢٠٠٦منهما على الترتیـب لعـام لكل  % ٤١,١،  % ٥٨,٩نسبة وفیات اإلناث حیث بلغت 
العمریــة مــن حیــث وتتبــاین وفیــات الفئـات  الـذكور أكثــر عرضــة لإلصـابة بــاألمراض ألســباب تتعلــق بطبیعـة عملهــم 

  : ومنهما یتضح اآلتى ) ٦ -٣( والشكل رقم ) ٦-٣(الجدول رقم   كما یتضح من النوع 
أقــل فنجــد ان معــدل وفیــات الــذكور لفئــة ،  معظــم الفئــات العمریــة فــىنــاث تزیــد معــدالت وفیــات الــذكور علــى اإل -أ

 ٣٤,٢ للـذكور  مقابــل ٤٢,٥  تزیـد بهـا معـدالت الوفیـات للـذكور عــن اإلنـاث حیـث بلـغ هـذا المعـدل نحـو مـن سـنة
وفیـات واسـتمر معـدل ،  فـى األلـف لإلنـاث ٢١ مقابـل ٢٨نحـو   ١٩٩٦ وبلـغ فـى ١٩٨٦لعام ، فى األلف لإلناث 

 فى األلـف لإلنـاث كمـا ٢٥,٤ للذكور مقابل ٣٥,٦ نحو ٢٠٠٦رتفاع عن معدل وفیات اإلناث فبلغ فى ذكور باالال
لوفیـات الـذكور أقـل مـن نـسبة الهبـوط لوفیـات اإلنـاث حیـث بلغـت هـذه ) ٢٠٠٦-١٩٨٦( بلغت نسبة الهبوط للفترة 

 .لإلناث  % ٢٥,٨للذكور مقابل  % ١٦,١ قرابةالنسبة 

  
  %معدل الوفیات النوعي فى األلف و نسبة التغیر ) ٦-٣( جدول رقم 

معدل الوفیات 
×١٠٠٠ 

١٩٨٦ 

معدل الوفیات 
×١٠٠٠ 

١٩٩٦ 

معدل الوفیات 
×١٠٠٠ 

٢٠٠٦ 
 %نسبة التغیر 

  الفئات  )٢٠٠٦-١٩٨٦( 
 اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور العمریة

 ٢٥,٨ ١٦,١ ٢٥,٤ ٣٥,٦ ٢١,٣ ٢٨ ٣٤,٢ ٤٣ أقل من سنة
-٦٠,٣ ٤٨,٦ ١ ١,٤ ١,٥ ٢ ٢,٥ ٢,٧ ٥ 
٤٦,٥ ٩,٧ ٠,٥ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٨ ٠,٨ ١ -٥ 
٣٧,٩ ٣٣,٨ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٧ ١ -١٠ 
٥٦,٢ ٢٠,٢ ٠,٥ ١,٤ ١ ١,٤ ١,٢ ١,٧ -١٥ 
٥٥,٨ ١٨ ٠,٦ ١,٤ ٠,٨ ١,٧ ١,٣ ١,٧ -٢٠ 
٤٤,١ ٢٤,٢ ٠,٨ ١,٨ ١,١ ١,٩ ١,٤ ٢,٤ -٢٥ 
٣٧,٣ ١٤,٣ ١ ١,٩ ١,٢ ٢,٣ ١,٧ ٢,٢ -٣٠ 
٤٠ ١٥ ١,٣ ٢,٤ ١,٧ ٢,٨ ٢,٢ ٢,٩ -٣٥ 
٣٣,٤ ٦,٢ ٢,٣ ٤,١ ٥,٤ ٣,٨ ٣,٤ ٤,٤ -٤٠ 
٣٢,٤ ٠,٤ ٣,٧ ٦,٢ ٥,١ ٦,٧ ٥,٥ ٦,٢ -٤٥ 
٧ ٣,٣ ٧,٥ ١٣,٢ ٨,٨ ١١,٦ ٧ ١٤ -٥٠ 
٤٠,٦ ١٥,٧ ١٢,٨ ٢٠,٢ ١٥,٣ ٢١,١ ٢١,٦ ٢٤ -٥٥ 
٣٠,٦ ٣٦,٢ ١٩,٥ ٢١,٥ ٢٣,٧ ٢٧,٥ ٢٨,١ ٣٤ -٦٠ 
٢٨,٦ ٣٣,٣ ٣٨,٨ ٣٧,٤ ٤٦,٣ ٤٨ ٥٤,٤ ٥٦ -٦٥ 
١٠,٩ ٧ ٦٦ ٦٣,٢ ٧٢,٦ ٧٢,١ ٧٤,١ ٦٨ -٧٠ 
٥,٥ ٠,٧ ٢٠٩,٧ ١٦٤,١ ٢١٠,٦ ١٦٤,٩ ٢٢٢ ١٦٣ -٧٥ 

 ١٣,٥ ١,٤ ٦,٢ ٨,٦ ٦,١ ٧,٩ ٧,٢ ٨,٤ الجملة
  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمعدالت من حساب الطالبة : المصدر 



  ١١٢

 فـى معـدالت الوفیـات للـذكور ولإلنـاث كمـا ًابـان هنـاك انخفاضـفـنالحظ ) سـنة ١٥-١( أما عن الفئـة مـابین  -ب 
للــــذكور و % ٢٨بمتوســـط نــــسبة هبـــوط بلغـــت ) ٢٠٠٦-١٩٨٦( یالحـــظ هبـــوط معـــدالت الوفیــــات للفتـــرة مـــابین 

  .لإلناث % ٥٠
ـــة واإلنتـــاج  وهـــى الفتـــرة التـــى ترتفـــع بهـــا ) ٦٤-١٥( بالنـــسبة للفئـــة العمریـــة التـــى تقـــع مـــابین  -ج  مرحلـــة العمال
 ومـا قـد – ومرجع ذلك بطبیعـة الحـال إلـى أن هـذه الفتـرة تمثـل مرحلـة العمالـة ،عدالت وفیات الذكور عن اإلناث م

ذكور فـى ـــــرع فیهـا الـــــــى یـشـــــــــــار التــــــــــمـــن األعـــــ مًاءدـتــ أب–إلصابة بـاإلمراض المهنیـة تسببه من مخاطر العمل وا
كمـا أن معــدالت ، نـسحاب مــن سـوق العمـل واإلنتـاج ى المرحلــة التـى یبـدأون فیهـا باال أعبـاء المعیـشة حتـیتحملـون

،  ١٩٩٦لعـام ) سـنة ٤٤-٤٠( ٕوان زادت فـى الفئـة مـابین ، وفیات اإلناث لهذه الفئة متقاربة من معدالت الذكور 
كمـا تـزداد ، كور  فـى األلـف للـذ٣,٨ فـى األلـف مقابـل ٥,٤فقـد بلغـت نحـو نفـسها لـسنة لعن معدل وفیـات الـذكور 

وهـى تمثـل فتـرة الخـصوبة لـدیهن )  سـنة٤٩-١٥(  مـابین ًا من هذه الفئـة وخـصوصًاءمعدالت الوفیات لإلناث أبتد
إال أن هــذه الظــاهرة بــدأت تتالشــى فــى ، وتــزداد الوفیــات بوصــفها نتیجــة لمتاعــب الحمــل والــوالدة فــى هــذه الفتــرة ، 

للــذكور % ١٥,٣مقابــل  % ٣٧ط لإلنــاث لهــذه الفئــة بلغــت نحــو اإلســكندریة حیــث نالحــظ أن متوســط نــسبة الهبــو
ً مركـزا ١٦حیـث تزایـدت عـدد مراكـز األمومـة والطفولـة مـن ، ًوذلك نظرا لألهتمام المتزاید برعایة األمومة والطفولة 

 . * ٢٠٠٦ً مركزا عام ٧٦ إلى ١٩٩٦بالمحافظة عام 

 فیمـا بعـد ًا ملحوظـًار بل إن األخیـرة ترتفـع أرتفاعـ ال تتعدى معدالت وفیات اإلناث مثیلتها الخاصة بالذكو  - د
ثــم مــا تلبــث أن یقــل معــدالت ، ســن األربعــین ویتــسع الفــرق بــین المعــدلین بعــد هــذا الــسن حتــى یقتــرب ســن الــستین 

فمن المالحـظ ان معـدل وفیـات اإلنـاث ارتفـع عـن معـدل وفیـات الـذكور للفئـة اكبـر مـن ، وفیات الذكور عن اإلناث 
 فـــى األلـــف ٦٦و  ، ١٩٨٦ فـــى األلـــف للـــذكور لعـــام ٦٨ فـــى األلـــف لإلنـــاث مقابـــل ٧٤لـــغ نحـــو  ســـنة حیـــث ب٧٠

   .للذكور  % ٣لإلناث مقابل  % ٨ بنسبة هبوط ٢٠٠٦ فى األلف للذكور لعام ٦٣لإلناث مقابل 
  

                                                
تقوم رعایة األمومة والطفولة بالفحص الدورى لألم خالل فترة الحمل ویبدأ الفحص منذ أول زیارة للحامل إلى الوحدة التى تقدم  *

كما یتم الفحص الدورى للطفل فى فترات متعددة تبدأ عند الوالدة حتى ، دورى لألم اثناء الحمل خدمات رعایة األم والفحص ال
   ، ٢٠٠٦، الكتاب اإلحصائى السنوى ، مركز المعلومات ، مدیریة ا لشئون الصحیة باإلسكندریة   ، دخوله للمدرسة



  ١١٣

 ٢٠٠٦,١٩٩٦,١٩٨٦معدل الوفیات النوعي فى األلف  لألعوام )٦ -٣( شكل رقم 
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ذكور  إناث

 ١٩٨٦عام 

 ١٩٩٦عام 

 ٢٠٠٦عام 

 فى األلف

 فى األلف

 فى األلف



  ١١٤

  أسباب الوفاة  : ًاخامس
مــن الجــدیر بالــذكر أن هبــوط الوفیــات حــسب الــسن والنــوع فــى اإلســكندریة هــو نتیجــة لمجموعــة مــن المــؤثرات 

وانعكاس هذا التقدم الصحى علـى هبـوط مـستوى الوفـاة ، المرتبطة باألحوال الصحیة السائدة فى المحافظة وتقدمها 
 حـسب األسـباب الرئیـسیة التـى تـؤدى إلیهـا ًافإنها تختلف أیض، لسن والنوع  إواذا كانت الوفیات تختلف حسب، بها 
  ، فیما یسهم به فى المجموع الكلى للوفیات ًا واضحًابب من هذه األسباب تفاوتحیث یتفاوت نصیب كل س، 

ف ومعدالت الوفیات حسب السبب عبـارة عـن نـسبة وفیـات سـنة مـا الناجمـة عـن سـبب مـا إلـى جملـة سـكان منتـص
وفـــى بعـــض األحیـــان تحـــسب لكـــل فئـــة عمریـــة ، دالت وفیـــات خاصـــة بالـــسبب سنة ویـــشار إلیهـــا علـــى أنهـــا معـــالـــ

  .لكل فئة عمریة نوعیة سببیة  هنفسباستخدام أسلوب الحساب 
یم المـشروعات الخاصـة بالــصحة یـًوتعـد هـذه المعـدالت علـى قـدر كبیـر مـن األهمیـة حیـث أنهـا تكـون أساسـا لتق

  .تیاجات الالزمة لها وبذل جهود خاصة للقضاء على أسباب معینة للوفیات العامة أو تحدید االح
ًفــضال عــن هــذا فقــد ، وتتــأثر بیانــات أســباب الوفــاة بتغیــرات المهــارة الطبیــة والتوزیــع الجغرافــى للخــدمات الــصحیة 

خطـاء البیانـات ولتجنـب أ، لوفـاه دون وجـود أسـاس واضـح لألختیـار بینهمـا إلـى ایكون هناك سببان أو أكثر یؤدیان 
یمكــن حــساب معــدالت الوفیــات الخاصــة بالــسبب لفئــات عریــضة مــن األســباب لتمیــز فئــات رئیــسیة مــن األمــراض 

للوفیــات فــى كمــا تختلــف األهمیــة النــسبیة لألســباب الرئیــسیة  ) ٧ -٣(المــسببة للوفــاة كمــا یتــضح مــن الــشكل رقــم 
لــك ذ ومــن  )٨-٣(  و الــشكل رقــم  ) ٧-٣( ل رقــم كمــا توضــح أرقــام الجـدو ، ٢٠٠٦لعــام ، محافظـة اإلســكندریة 

، % ٤٧,٧ نحـو یبدو أن  ما یقرب من نصف الوفیات بمحافظة اإلسكندریة ینتج عـن أمـراض الجهـاز الـدورى فبلـغ
 أمــراضو، %  ١٣,٩ مــن الوفیــات وهــى أمــراض األورام% ٣٧,٧ قرابــة  رئیــسیة تــسهم مجتمعــة بًان هنــاك أســبابأو

% ٥,٦ وأمـراض الجهـاز التنفـسى، % ٧,٥مـراض الجهـاز الهـضمى  أو، % ١١,٤الغـذائى الغدد الصماء والتمثیل 
 % ٣,١٤ویلیهـا فـى ذلـك الحـوادث ، وهو نصیب ضـئیل فـى هـذا المجـال ، % ٣ما األمراض المعدیة والطفیلیة أ، 
جمـوع مـن م%  ٢,٤و االسباب الخارجیة االخرى بنـصیب % ٣,٣أما األسباب المرضیة األخرى فتسهم بنصیب ، 

  .وفیات اإلسكندریة 



  ١١٥

  شكل توضیحى یبین األسباب الرئیسیة للوفاة) ٧- ٣(شكل رقم 

  

 سباب الوفاهأ

 أسباب مرضیة  سباب غیر مرضیةأ

 األورام  األمراض المعدیة والطفیلیة 

أمراض الغدد الصماء والتمثیل 
 الغذائى 

 ى أمراض الجھاز العصب

 أمراض الجھاز التنفسى  أمراض الجھاز الدورى 

 ما یتعلق بالحمل والوالدة أمراض الجھاز الھضمى 

 أمرا ض اخرى 
 

سباب الخارجیة جمیع األ
 اخرى أا

 الحوادث 

 حوادث المركبات 

 السقوط العارض 

االنتحار واالصابة المحدثھ فى 
 الذات 

ًقتل الغیر أو االصابة عمدا عن 
 یق االخرین طر

 أعمال العنف األخرى 
 



  ١١٦

  ٢٠٠٦ األهمیة النسبیة لألسباب الرئیسیة للوفاه) ٧-٣( جدول رقم 
 النسبة المئویة أسباب الوفاه

 ٤٧,٧٦ أمراض الجھاز الدورى
 ١٣,١٩ األورام

 ١١,٤٣ ماء والتمثیل الغذائىأمراض الغدد الص
 ٧,٥٧ أمراض الجھاز الھضمى
 ٥,٦١ امراض الجھاز التنفسى

 ٣,٣٨ أمراض اخرى
 ٣,١٤ الحوادث

 ٣,١ األمراض المعدیة والطفیلیة
 ٢,٤٢ جمیع األسباب الخارجیة األخرى

 ٢,١٨ أمرض الجھاز العصبى
 ٠,٢٣ الحمل والوالدة

 ١٠٠ الجملة
صـفحات متفرقــة  ،  ٢٠٠٦ كتـاب اإلحـصاء الــسنوى مركـز دعـم واتخـاذ القـرار لعـام ،ون الـصحیة باإلسـكندریة مدیریـة الـشئ: المـصدر 

  . والنسب من حساب الطالبة
  ٢٠٠٦ لعام األهمیة النسبیة لألسباب الرئیسیة للوفاة ) ٨-٣(شكل رقم  

جمیع األسباب الخارجیة األخرى 
٢٫٤٢

األمراض المعدیة والطفیلیة 
٣٫١٠

األورام 
١٣٫١٩

أمراض الغدد الصماء والتمثیل 
الغذائى 
١١٫٤٣

أمرض الجھاز العصبى 
٢٫١٨

أمراض الجھاز الدورى 
٤٧٫٧٦

امراض الجھاز التنفسى 
٥٫٦١

أمراض الجھاز الھضمى 
٧٫٥٧

أمراض اخرى 
٣٫٣٨

الحمل والوالدة 
٠٫٢٣

الحوادث
٣٫١٤



  ١١٧

ســـباب الرئیـــسیة منـــذ وفیـــات حـــسب األلتطـــور معـــدل ا ) ٩-٣( والـــشكل رقـــم  ) ٨ -٣( ویوضـــح الجـــدول رقـــم 
  : اآلتى فیمكن أن نستنتج ، ٢٠٠٦ حتى ١٩٧٦

  ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل الوفیات حسب األسباب الرئیسیة باإلسكندریة فى الفترة ) ٨-٣(جدول رقم 
  )١٠٠٠٠٠المعدل لكل ( 

  أسباب الوفاه
 

معدل 
  الوفیات 
١٩٧٦ 

معدل 
  الوفیات 
١٩٨٦ 

معدل 
  الوفیات 
١٩٩٦ 

معدل 
  الوفیات 
٢٠٠٦ 

  معدل التغیر 
)٢٠٠٦- ١٩٧٦( 

 ٨٣٨,٦٨ ٥٢,٠١ ٩,٢٨ ٣,٩١ ٥,٥٤ أمراض الجھاز الھضمى
 ٥٨٢,٩٦ ١٤,٩٦ ٠,٧٢ ١,٣٩ ٢,١٩ أمرض الجھاز العصبى

 ٢٨٦,٣٨ ٩٠,٦٢ ٤٩,٤٤ ٢٩,٦٢ ٢٣,٤٥ األورام
 ٢٤٦,٢٠ ٧٨,٥٢ ٢٩,٧٧ ٢٦,٢٩ ٢٢,٦٨ أمراض الغدد الصماء والتمثیل الغذائى
 ٩٤,٢١ ٣٢٨,١٩ ٣٦٠,٨٥ ٣٦٧,٣٠ ١٦٨,٩٩ أمراض الجھاز الدورى

 ٩١,٥٠ ٣٨,١٩ ١٢٨,١٢ ١٦٦,٥٠ ٤٤٩,٩٥ أمراض اخرى
 ٥٢,٨٩ ١,٥٨ ٠,٨١ ١,٣٦ ١,٠٣ الحمل والوالدة

 ٥١,٢٠ ١٦,٦٣ ٢٠,٢٨ ٤,٣١ ٣٤,٠٦ جمیع األسباب الخارجیة األخرى
 ٤٩,٨٠ ٣٨,٥٦ ٢٤,٨٠ ٤٦,١٠ ٧٦,٨٩ مراض الجھاز التنفسىأ

 ٤٣,٢٠ ٢١,٢٧ ٢٣,١٢ ٥٤,٠٨ ٣٧,٤١ األمراض المعدیة والطفیلیة
 ١٨,٣٠ ٢١,٥٨ ١٢,١٠ ٤٤,٥٧ ٢٦,٤٢ الحوادث
 ١٩,٤٠ ٧٤١ ٩٩٩ ٧٧٩ ٩١٩,٣٠ الجملة

 و مدیریة الشئون ١٩٩٦-١٩٧٦الجھازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء من عام ، بیانات اإلحصاءات الحیویة : المصدر 
   .والمعدل من حساب الطالبة  ،  ٢٠٠٦قرار لعام الصحیة كتاب اإلحصاء السنوى مركز دعم واتخاذ ال

 أمـراض الجهـاز –أمـراض الجهـاز الهـضمى (  یأتى فى مقدمتها، مراض معدل وفیاتها فى تزاید واضح أهناك  -١
  . ) أمراض الغدد الصماء والتمثیل الغذائى وأمراض الجهاز الدورى – األورام –العصبى 

ومرجـع ذلـك ،  لكـل مائـة ألـف مـن الـسكان ٥٢,١ إلـى ٥,٥٤لهضمى من ارتفع معدل وفیات أمراض الجهاز ا - ٢
جهــاز وأمــراض ال، إلــى أنهــا أكثــر األســباب التــى تــؤدى إلــى وفیــات األطفــال وبخاصــة فــى فتــرة الرضــاعة المبكــرة 

ثنـى عـشر و أمــراض العامـة و أهمهـا قرحـة بالمعـدة واال للقائمـة المكثفـة للوفیـات ًاالهـضمى تـشمل عـدة أمـراض طبقـ
صــــابة بــــأمراض الجهــــاز یـــة ذات أثــــر كبیــــر فــــى اإل وتبــــدو العوامــــل البیئ،لكبـــد وبــــاقى أمــــراض الجهــــاز الهــــضمى ا

  .وینعكس ذلك على وجه الخصوص فى وفیات األطفال الرضع ، الهضمى 
 لكل مائـة ألـف مـن الـسكان ١٤,٩إلى ٢,١ من ًاشهد معدل الوفیات الناتج عن أمراض الجهاز العصبى أرتفاع-٣

مثـل داء الزهـایمر ومـرض التهـاب ، لـك إلـى أن أمـراض الجهـاز العـصبى تمثـل بعـض أمـراض الـشیخوخة ویرجع ذ
ولعـل هـذا االرتفـاع للمعـدل ، غلـب األحیـان كبـار الـسن أراض الجهـاز العـصبى التـى تـصیب فـى  أمـیةالسحایا وباق

 بالتقـدم الـصحى ًاة تـأثر من كبار السن وهـى أقـل فئـالخاص بأمراض الجهاز العصبى ناتج عن أن معظم المرضى
 یـــسجل مـــن أمراضـــه فـــى التعـــدادات ملـــ، ضـــافة إلـــى أن معظـــم أمـــراض الجهـــاز العـــصبى مثـــل داء  الزهـــایمر أ، 

 . وكان یحسب من أمراض لن تصنف أو أمراض اخرى ، ٢٠٠٦السابقة لـ 
 



  ١١٨

  اتجاه معدل الوفیات حسب األسباب الرئیسیة بمحافظة اإلسكندریة  ) ٩-٣( شكل رقم 
  ) نسمة ١٠٠٠٠٠لكل ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( لفترة فى ا
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جمیع األسباب
  الخارجیة األخرى 

  
دة وتـشمل عـ،  لكـل مائـة ألـف مـن الـسكان ٩٠,٦ إلـى ٣٢,٥أرتفـع معـدل الوفیـات النـاتج عـن األورام مـن  -٤

ورم الكبـد ، ورم البنكریـاس ، ورم القولـون أو المـستقیم ، ورم المعدة  ، ىءٕأمراض وان كان أهمها ورم المر
، وبـــاقى األورام الخبیثـــة ،  لوكیمیـــا –ســـرطان الـــدم ، ورم الرئـــة ، ورم المـــخ ، ورم المثانـــة ، ورم الثـــدى ، 

ویرجــع ارتفــاع معــدل االورام النهــا ناتجــه فــى المقــام األول عــن التلــوث والتــدخین كمــا یعــد مــن األمــراض 
 .الوراثیة 

 ٧٨,٥ إلــى٢٢,٦ - مــنًاشــهد معــدل الوفیــات النــاتج عــن أمــراض الغــدد الــصماء والتمثیــل الغــدائى ارتفاعــ -٥
     ) األنیمیـا  (  وهـى أمـراض تـشمل أمـراض الـدم) ٢٠٠٦-١٩٩٧( لكل مائة ألف من السكان خالل الفترة 

 .البول السكرى و سوء التغذیة و

 لكـل مائـة ألـف مـن الـسكان ٣٢٨ إلـى ١٦٨تفع معدل الوفیات الناتجة عن أمراض الجهاز الـدورى مـن را -٦
مـــراض أو،زمیـــة الحـــادة یالحمـــى الروماتو،  ضـــغط الـــدم تفـــاعامهـــا ، وتـــشمل هـــذه األمـــراض عـــدة أمـــراض 

 ًا كانــت أمــراض الجهــاز الهــضمى مؤشــرٕواذا، و أمــراض أوعیــة المــخ ، القلــب الناتجــة عــن قــصور دمــوى 
بــل یمكــن ، دمویــة لیــست كــذلك ن أمــراض جهــاز الــدورة الإفــ، ف البیئــة الــصحیة واالجتماعیــة  لظــروًاهامــ

یــه  مــدنى یــؤدى الطمــوح فكمجتمــع،  والتــى تتمیــز بممیــزات خاصــة ًامومــ للحیــاة المدنیــة عًامؤشــراعتبارهــا 
هاز الدورى الدموى أكثـر اسـتجابة لهـا ومـن ثـم تـأثر جل الحیاة إلى ضغوط نفسیة یكون الوالصراع من أج

 . ) ٤٢٧ص  ،  ١٩٨٠ ،فتحى أبو عیانة ( بها 
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أمــراض _ ض الحمـل والــوالدة أمــرا ( یـأتى فــى مقـدمتها،  واضــح نــاقصمــراض معـدل وفیاتهــا فـى تأهنـاك  -٧
 وجمیــع األســباب –خــرى األمــراض األیــة  باق– والحــوادث –یــة  األمــراض المعدیــة والطفیل–الجهازالتنفــسى 

 .) الخارجیة 

 لكــل مائــة ٣٨,٥ إلــى ٧٦,٨ مــن ًا كبیــرًا عــن أمــراض الجهــاز التنفــسى هبوطــةشــهد معــدل الوفیــات الناتجــ -٨
 الــشعبى والحــاد والمــزمن  ؛اللتهــاب الرئــوى بأنواعــه ،أهمهــا  عــدة ًاوهــى تــشمل أمراضــ، ألــف مــن الــسكان 

  .)  أمراض الجهاز التنفسى یةمنة بالجهاز التنفسى السفلى وباقواألمراض المز
طفیلیــة مــن أكبــر المجموعــات المرضــیة مــن حیــث عــدد األمــراض التــى تــضمها  تعــد األمــراض المعدیــة وال -٩

دموى و داء الكلـب و التهـاب الـتـسمم اللـدرن و التیتـانوس و ٕوان كان أهمهـا اإلسـهال والنـزالت المعویـة  وا
-١٩٧٦وقــد هــبط معــدل الوفیــات النــاتج عــن هــذه األمــراض فیمــا بــین ، الكبــد الفیروســى و البلهارســیا  

یمكـن القـول بـأن هـذه األمـراض أمـراض بیئیـة ،  لكل مائة ألف من الـسكان ٢١,٢ إلى ٣٧,٤ من ٢٠٠٦
 .لبیئة الصحیة السائدة بالدرجة األولى تتأثر بظروف ا

 لكـل مائـة ألـف ١,٥حیـث بلغـت ، مـراض الحمـل والـوالدة أانخفـاض معـدل الوفیـات الناتجـة عـن مالحظة - ١٠
 .ویرجع ذلك إلى نشاط رعایات األمومة والطفولة كما سبق التحدث عنه ، من السكان بالمحافظة 

لحــــدیث عــــن أســــباب الوفــــاة فــــى غفالهــــا فــــى اإجــــه عــــن الحــــوادث ذات أهمیــــة الیمكــــن تعــــد الوفیــــات النات- ١١
ٕو الوفیـات الناتجـة عـن الحـوادث وان ، اإلسكندریة وتشمل حوادث المركبات و حـوادث الـسقوط العارضـى 

، یة األخـرى التـى سـبق ذكرهـا كانت ال تخصغ فى هبوطهـا أو صـعودها  لمـا تخـضع لـه األسـباب المرضـ
 لكـل مائـة ألـف مـن الـسكان ویـشكل ٢١,٥إلـى ٢٦,٤نها تتمیز هى األخرى بهبوط واضح فقد هـبط مـن فإ

نه من المعـروف أن تزایـد الـسكان واتـساع العمـران إحیث ، قع ظاهرة ملحوظة بغرابتها هذا الهبوط فى الوا
مـن العوامـل المـساعدة علـى ازدیـاد الحـوادث كـسبب الوفـاة بهـا أمـا الهبـوط المالحـظ هنـا دلیـل علـى التقــدم 

قــد أســهم بـدورة فــى عــالج الكثیـر مــن حــاالت االصــابة ، خیـرة العلمـى فــى المجــال الطبـى فــى الــسنوات األ
 ص  ،١٩٨٠، بـــو عیانـــة أفتحـــى ( الجهـــا مـــن قبـــل سهل علـــالناتجــة عـــن الحـــوادث والتـــى لـــم یكـــن مـــن ا

٤٢٦ (. 

 األمـراض التـى التـضمها األمـراض الـسابق یةتشمل باق)  الخارجیة –المرضیة (  للوفاة خرى األسباب األ- ١٢
والـــذى یهمنـــا فـــى هـــذا المجـــال أن معـــدل الوفیـــات ، ارجیـــة التـــى التـــشمل الحـــوادث ذكرهـــا و العوامـــل الخ

 لكــل مائــة ألــف مــن الـــسكان ویرجــع ذلــك إلــى أن هنـــاك ٣٨ إلـــى ٤٤٨باألســباب األخــرى المرضــیة مــن 
 ، مـرض الزهـایمر وبعـض األورام خـرى مثـلأُوكانت تـضم إلـى أمـراض ، فة من قبل  لم تكن مصنًاأمراض

 لكــل مائــة ١٦إلــى  ٣٤عمــال العنــف فقــد هبطــت مــن أ وقتــل الغیــر وه وتــشمل االنتحــارســباب الخارجیــاأل
 .ألف من السكان نتیجة للتقدم الثقافى واالجتماعى 
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   ٢٠٠٦یسیة للوفاة حسب السن والنوع لعام سباب الرئاختالفات األ : ًاسادس
وضــحنا التبــاین الكبیــر حــسب المراحــل أ وقــد ســبق أن،  حــسب الــسن والنـوع ًا كبیــرًاأســباب الوفــاة اختالفــتختلـف 

ویالحــظ أن هــذا ، ومــدى االخــتالف بــین هــذه المراحــل مــن حیــث نــسبة الوفــاة فــى اإلســكندریة ، العمریــة المختلفــة 
  :اآلتى  ) ٩-٣(ویبین الجدول رقم ،  باألسباب الرئیسیة للوفاة ًا كبیرًاالف العمرى النوعى یرتبط ارتباطاالخت

یـــات لـــدى اإلنـــاث أقـــل مـــن مثیلتهـــا لـــدى الـــذكور بوفیـــات أســـباب األمـــراض المعدیـــة أن معـــدالت الوف یبـــدو -١
 .أمراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى والحوادث  و، والطفیلیة 

والتمثیـل الغـذائى و ، وفیات الناتجة عـن أمـراض الغـدد الـصماء الیرتفع معدل الوفیات لإلناث عن الذكور ب -٢
 .أمراض الجهاز العصبى 

 .ض الجهاز الدورى واألورام امعدل وفیات الذكور واإلناث من حیث سبب الوفاة فى أمریتساوى  -٣

ثـم تقـل بعـد ذلـك ، هناك مجموعة من األسباب ترتفع فیها معدالت الوفیات فى السنوات األولـى مـن العمـر  -٤
عدیـة والطفیلیـة و  وهذه المجموعـة هـى األمـراض الم،  Uثم ترتفع  بتقدم السن وتأخذ شكل ، فى الفئات المتوسطة 

 .أمراض الجهاز العصبى والتنفسى 

هنــاك مجموعــة مــن األســباب ترتفــع فیهــا معــدالت الوفیــات بتقــدم الــسن لــدى الــذكور واإلنــاث مثــل أمــراض  -٥
، باإلضـافة إلـى أمـراض الجهـاز الـدورى و الجهـاز الهـضمى واألورام والحـوادث التمثیـل الغـذائى   و،الغـدد الـصماء 

ء الحیـاة التـى معدل الوفیـات لـدى الـذكور عـن اإلنـاث وخاصـة مـا بعـد األربعـین حیـث تبـدأ أعبـاوفى معظمها یرتفع 
  .مراض المسببة للوفاة صابتهم باألإظهار أثرها على إتحملها الرجال فى 

،  األســـباب الرئیـــسیة یـــةكمـــا تخـــضع لـــه باق ، ت الحـــوادث غیـــر خاضـــع لمـــؤثرات خاصـــةیعـــد منحنـــى وفیـــا -٦
ٕوان كـان المالحـظ علیـه أنـه فـى الـذكور أعلـى  – إذا صـح التعبیـر –نحنـى قـدرى ن نصفه بأنـه مأویمكن 

ســواء ، وهــذا وضــع طبیعــى لمــا یتعــرض لــه الرجــال مــن مخــاطر النــشاط االقتــصادى ، منــه عنــد اإلنــاث 
ن المتقدمـة عـن فئـات یرتفـع معـدل وفیـات الحـوادث لفئـات الـسأنـه كما یالحظ ،  كعمال مالعمل كسائقین أ

  .ى السن األول
   التعلیمیة والحالة االقتصادیة  والحالة للوفاةاختالف األسباب الرئیسیة- :ًابعسا

نهــا تختلــف كــذلك حــسب الحالــة التعلیمیــة إالعوامــل الحیویــة كــالعمر والنـوع فٕواذا كانـت الوفیــات تختلــف  حــسب 
فالنـاس لیـسوا سواسـیة ، وى كثـر مـن ارتباطهـا بالتركیـب الحیـأسكانى الـوهى عوامـل تـرتبط بالتركیـب ، واالفتصادیة 
 و ،،،،،، تمتـه رأیـت المنایـا خـبط عـشواء مـن تـصب" ر العربـى القـدیم ولم تعد المنیة كما قال الـشاع، أمام الموت 

ـــــــــة اجتماعیـــــــــة  " مـــــــــن تخطـــــــــئ یعمـــــــــر فیهـــــــــرم  والمـــــــــوت المبكـــــــــر مـــــــــسئولیة ، إنمـــــــــا المـــــــــوت ظـــــــــاهرة بیولوجی



  ١٢١

  
  

   ٢٠٠٦ألسباب الرئیسیة لعاممعدالت الوفیات النوعیة حسب ا) ٩-٣( جدول رقم 
أقل من خمس 

 جمالى اإل  فأكثر ٦٥ -٥٠ -١٥ -٥ سنوات 
 اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  أسباب الوفاه 
 ١٦ ٢٦,٣ ١١٢,٢ ١١٣,١ ٣٨,٢ ٧٠,٣ ٤,٣ ٩,٤ ١,٤ ١,٣ ٥٦,٩ ٧٤,٢ األمراض المعدیة والطفیلیة 

 ٨٤,٢ ٩٦,٨ ٨٣٢,٧ ٨٤٩,٥ ٢٧٤,٥ ٢٧٧ ٣٢,٩ ٣٠,٤ ٩,٥ ٩,٣ ١٦ ٢٢,٧ األورام 
 ٨٢,٩ ٦٩,٢ ١٤٨٤,٣ ٧٦٥ ٢١٧,٩ ٢٠٣,٨ ٨,٥ ١٠,٤ ٠,٣ ٠,٥ ٤,١ ٨,٥ امراض الغدد الصماء والتمثیل الغذائى 

 ١٤,٣ ١٥,٦ ١٦٤ ١٢٣,٢ ١٦,٤ ١١,١ ٥,٦ ٨,٤ ٦,٩ ٦,١ ٢٦,١ ٣٠,٦ أمراض الجھاز العصبى 
 ٢٩١,٦ ٣٦٣,٢ ٥٩٣٩,٩ ٤٣٢٣,٩ ٥٠٨,٨ ٨٥٦,٤ ٣٦,٨ ٧٨,١ ٦,٦ ١١,١ ٣٢ ٣٢,٩ أمراض الجھاز الدورى 
 ٣١,٩ ٤٥ ٣٦٥,٣ ٤٢٥,٨ ٤٩,٢ ٧٧,٥ ٨,٣ ١٠ ٢,٣ ٥,٣ ٩٦,٥ ٩٩,١ أمراض الجھاز التنفسى 

 ٣٨,٩ ٦٤,٦ ٥٥٣,٧ ٤٩٧,١ ١١٦,٥ ٢٢١,٧ ٧,٩ ٢٠ ١,١ ١,٣ ١٠,٧ ٧,٩ أمراض الجھاز الھضمى 
 ٣٣,١ ٤٣,٨ ٥١٤,٩ ٤٩٣ ٨٨,٢ ١٠٦,٢ ٧,٢ ١٠,٥ ٠,٩ ١,٣ ٣,٦ ٧,٩ أمراض الجھاز التناسلى 

 ٢٠,٥ ٢٥,٨ ٤٥٨,٨ ٢٩٧,٤ ١١,١ ٣٢,٣ ٤,٦ ١٤,٣ ٠,٩ ١,٩ ٥,٣ ٩,٦ أمراض اخرى 
 ٨,٢ ٣٤,٤ ٢٥,٩ ٧٣,٣ ١٤ ٤٣,٨ ٥,٦ ٣٥,٦ ٨,٣ ٢١,٥ ١١,٣ ١٧ الحوادث 

 ١٦,٧ ٥٨,٨ ٣٧,٤ ١٠٥,٩ ٢٥ ٥٩,٦ ١٣,٧ ٦٤,٩ ١٣,٢ ٣٧,١ ٢٤,٩ ٣٧,٤ جمیع االسباب االخرى الخارجیة 
 ٦٣٨,٣ ٨٤٣,٤ ١٠٤٨٩ ٨٠٦٧,٢ ١٣٥٩,٩ ١٩٥٩,٦ ١٣٥,٤ ٢٩٢,١ ٥١,٣ ٩٦,٨ ٢٨٧,٢ ٣٤٧,٩ الجملة 

  .  من حساب الطالبةمعدالتصفحات متفرقة  وال،  ٢٠٠٦ كتاب اإلحصاء السنوى مركز دعم واتخاذ القرار لعام ،مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة : المصدر 
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  )حالةدراسة (  بقسمى الدخیلة والعطارین  والحالة التعلیمیة للوفاةاختالف األسباب الرئیسیة) ١٠-٣(  رقم جدول
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 ٦٠ ١٣,٣ ٨ ١٨ ١١ ١٣ ٨ ٥٥ ٣٣ ٤٥ ٤,٤ ٢ ١٦ ٧ ١٣,٣ ٦ ٦٦,٧ ٣٠ أمراض الجھاز الدورى 
 ١١ ٠ ٠ ٢٧ ٣ ١٨ ٢ ٥٥ ٦ ١٣ ٧,٧ ١ ١٥ ٢ ٢٣,١ ٣ ٥٣,٨ ٧ أمراض الجھاز الھضمى 
 ١٧ ١٧,٦ ٣ ٢٩ ٥ ٢٩ ٥ ٢٤ ٤ ١٧ ٠ ٠ ٢٤ ٤ ١٧,٦ ٣ ٥٨,٨ ١٠ امراض الجھاز التنفسى 

 ٣٤ ٠ ٠ ٨,٨ ٣ ١٨ ٦ ٧٤ ٢٥ ٣٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦,٣ ٢ ٩٣,٨ ٣٠ امراض الجھاز العصبى والشیخوخة 
 ٥ ٤٠ ٢ ٦٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٣ أمراض الحمل

 ٢٥ ٤ ١ ٨ ٢ ٤ ١ ٨٤ ٢١ ١٤ ٢١ ٣ ٠ ٠ ٢١,٤ ٣ ٥٧,١ ٨ األمراض المعدیة والطفیلیة   
 ٢٣ ٢٦,١ ٦ ٣٠ ٧ ٢٢ ٥ ٢٢ ٥ ٢٣ ٣٥ ٨ ٠ ٠ ٨,٧ ٢ ٥٦,٥ ١٣ األورام 
 ١١ ٢٧,٣ ٣ ٧٣ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ١٧ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٣,٣ ٥ الحوادث 

مراض الغدد الصماء والتمثیل أ
 ٢ ١٠٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ ١١ ٢ ٥,٦ ١ ١٦,٧ ٣ ٦٦,٧ ١٢ الغذائى 

 ٧ ٢٨,٦ ٢ ٠ ٠ ٢٩ ٢ ٤٣ ٣ ٢٢ ٤,٥ ١ ٤,٥ ١ ٢٧,٣ ٦ ٦٣,٦ ١٤ أمراض الجھاز التناسلى 
 ١٥ ٢٠ ٣ ١٣ ٢ ٢٠ ٣ ٤٧ ٧ ١٧ ١٨ ٣ ١٢ ٢ ٢٩,٤ ٥ ٤١,٢ ٧ أمراض اخرى 

 ٢١٠ ١٤,٣ ٣٠ ٢١ ٤٤ ١٥ ٣٢ ٥٠ ١٠٤ ٢١٠ ١٠ ٢١ ٨,١ ١٧ ١٥,٧ ٣٣ ٦٦,٢ ١٣٩ الجملة 

. نتائج الدراسة المیدانیة بقسمى الدخیلة والعطارین : المصدر 



  ١٢٣

ا فحــصنا  فــإذ، بــل هــو مــوت اجتمــاعى یــسأل عنــه المــستوى االجتمــاعى والثقــافى واالقتــصادى الــسائد ،المجتمــع  
 بینهــا وبــین المــستوى ًا كبیــرًا لوجــدنا هنــاك ترابطــ، االجتمــاعى والمهنــة والمــستوى للــسن ًااحــصائیات الوفیــات طبقــ

 قـسمین وفیـات سـباب الوفـاه باسـتبعاد الحـوادث وتنفسم أ،االجتماعى وما یعنیه من مستوى ثقافى ومقدرة اقتصادیة 
وال دخـــل للمــستوى االجتمـــاعى فــى القـــسم األول بینمـــا ، بــأمراض بیولوجیـــة مثــل الـــسل وأمــراض األطفـــال المعویــة 

فهـذا المـرض یظهــر نتیجـة سـوء التغذیــة ، م الثــانى وال سـیما الـسل اجتماعیــة اقتـصادیة بمعنـى الكلمــة أمـراض القـس
 قــد تكــون نتیجــة ظــروف ًا أیــضأمــا أمــراض األطفــال والســیما المعویــة منهــا فهــى، وهمــا نتیجــة الفقــر ، والمــسكن 

صـــول رعایـــة الطفـــل وبمبـــادئ  نتیجـــة جهـــل األمهـــات بأ– أكثـــر مـــن هـــذا -الـــسكن الـــسیئة وســـوء التغذیـــة ولكنهـــا 
  . )٤٤ ،٤٢ص ١٩٩٨،محمد صبحى عبد الحكیم ، محمد السید غالب (الصحة العامة 

 للحالة التعلیمیة والحالـة االقتـصادیة علـى مـستوى أقـسام ًا لعدم توافر بیانات الوفیات تبعوینبغى االشارة إلى أنه
علـى   )٤ملحـق رقـم (مارة اسـتبیان ئن خـالل تطبیـق اسـتتم االعتماد على الدراسة المیدانیة م، محافظة اإلسكندریة 

مفـردة لعـدم ) ٣٠( اسـتبعد منهـا ٤٥٠تبلـغ عـدد مفرداتهـا  )العطـارین والدخیلـة ( عینة عشوائیة فى كل من قـسمى 
  . مفردة ٤٢٠دقة البیانات بها ومن ثم بلغت جملة االستمارات الصحیحة 

  لیمیة یسیة للوفاة والحالة التعاختالف االسباب الرئ -١
      ویتــضح ذلــك  مـــن دراســة الجــدول رقـــم،  الوفــاة بــصفة عامـــة فــىیعــد التعلــیم مــن العوامـــل المهمــة التــى تـــؤثر 

ج  حــسب نتـــائ،نــسبة الوفیــات حــسب األســباب الرئیــسیة والحالـــة التعلیمیــة بقــسمى العطــارین والدخیلــة   ) ١٠- ٣(
  :نه اآلتى والذى یبدو م ٢٠١٢ أبریل الدراسة المیدانیة التى تمت فى

لمعــدالت ، إذا اســتثنینا االنخفــاض الواضــح ،  ًاالتعلــیم والوفــاة غیــر واضــحة تمامــأن  العالقــة بــین درجــة  -أ 
 بـــل ولیــد الـــصدفة ویمكـــن ًاالوفــاة للحاصـــلین علــى المؤهـــل الجـــامعى والمتوســط وقـــد الیكــون هـــذا االنخفـــاض حقیقیــ

ومــا یمــر بــه معظــم ، لــیم المختلفــة إلــى الحالــة العامــة رجــاع ســبب تقــارب متوســط معــدالت الوفــاه فــى درجــات التعإ
  . ةو ما یخلفه التحضر إضافة إلى التلوث من أمراض تؤدى إلى الوفا ،عباء الحیاة أالسكان من 

 مــستوى تعلیمــىاألهمیــة النــسبیة أو النــصیب النــسبى لكــل  ) ١١- ٣() ١٠-٣( رقــم ینیتـضح مــن الــشكل -ب 
فـــنالحظ التـــشابه النـــسبى بـــین ، ) العطـــارین والدخیلـــة ( ة علـــى مـــستوى قـــسمى مـــن إجمـــالى أســـباب الوفـــاة الرئیـــسی

% ٤٩,٥، % ٦٦,٢ بنـــسبة الـــدرجات التعلیمیـــة  یــة هــى األعلـــى نـــسبة بـــین باقفئـــة األمیـــینفیتـــضح أن ، القــسمین 
% ٨ل بالدخلیــة مقابــ% ٢١ تلیهــا فئــة الحاصــلین علــى المؤهــل المتوســط بنــسبة ،بالعطــارین والدخیلــة علــى الترتیــب 

فئـة الـذین یقـرأون تلیهـا  ،ًبالعطارین وتعد هذه الفئة من أقل الفئات عرضـة للوفـاة تبعـا لألسـباب الرئیـسیة بالعطـارین 
الحاصـلون علـى المؤهـل الجـامعى ثـم یـأتى بعـد ذلـك ، بالدخیلة% ١٥,٢مقابل بالعطارین % ١٥,٧ة ببنسویكتبون  

  .للدخیلة % ١٤,٣للعطارین مقابل % ١٠بنسبة 
ـــــع نـــــــسبة الوفــــــــاة الناتجـــــــة عــــــــن أمـــــــراض الجهـــــــاز الــــــــدورى ترج  و ، %)٥٥، %٦٦,٧( بنــــــــسبة لألمیـــــــین تفــ
 لفئـة %)١٣,٣( بالعطـارین والدخیلـة علـى الترتیـب و للحاصلین على المؤهل المتوسـط%) ١٨,٣، % ١٥,٦(بنسبة

 .%) ١٣,٣، %٤,٤( وبنسبة  الذین یقرأون ویكتبون

                                                
  ١١ تعریف مناطق الدراسة وسبب اختیارھا أنظر المقدمة ص.   
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  )حالةدراسة (  بقسمى الدخیلة والعطارین لحالة التعلیمیة لًاتبع اةالوفأسباب  اختالف) ١٠ -٣( شكل رقم 
  

امعى  ج
%١٤٫٢٩

متوسط 
%٢٠٫٩٥

یقرأ ویكتب
%١٥٫٢٤

أمى 
%٤٩٫٥٢

أمى 
%٦٦٫١٩

یقرأ ویكتب
%١٥٫٧١

متوسط 
%٨٫١٠

جامعى 
%١٠٫٠٠

  
                                                                          الدخیلة                                           العطارین
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  الة التعلیمیة بقسمى العطارین والدخیلة اختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والح) ١١ -٣( شكل رقم 
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ثــم ، %) ٥٤,٥، %٥٣,٨(  بنــسبة لألمیــین لوفــاة الناتجــة عــن أمــراض الجهــاز الهــضمى لن أعلــى نــسبة إ  -  د

ي نالحـظ أنهـا تـكـن هـذه النـسبة تختلـف بالدخیلـة الول، % ٢٣ للعطـارین بنـسبة الذین یقـرأون ویكتبـونیأتى بعد ذلك 
لعطـــارین أمـــا با%) ٢٧,٣(  بنـــسبة حـــاملى المؤهـــل المتوســـطوتـــأتى قبـــل هـــذه الفئـــة فئـــة ، % ١٨,٢تـــشكل ســـوى ال

للعطـــارین وال تـــشكل أى % ) ٧,٧(  فئـــة الجـــامعیین بنـــسبة ًاوأخیـــر، %١٥,٤ ســـوى مثـــلتفـــنالحظ أن هـــذه الفئـــة ال 
 .نسبة بالدخیلة 

وذلـك بقـسم العطـارین ،  لألمیـین نجـد أن أعلـى نـسبةفأما عن الوفاة الناتجة عن أمـراض الجهـاز التنفـسى  -هـ 
 ألمـــراض الجهـــاز التنفـــسى لفئتـــى ًالتـــى ترتفـــع بهـــا نـــسبة الوفیـــات تبعـــا، بالدخیلـــة % ٢٣,٥مقابـــل % ٥٨,٨بنـــسبة 

%) ١٧,٦، %٢٣,٥( لكــل منهمــا  مقابــل %) ٢٩,٤( حــاملى المــؤهالت المتوســطة والــذین یقــرأون ویكتبــون بنــسبة 
بالدخیلـــة بینمــــا %) ١٧,٦( الحاصـــلین علـــى المـــؤهالت الجامعیـــة تـــأتى بعـــد ذلـــك فئـــة ، یـــببالعطـــارین علـــى الترت

 .التشكل أى نسبة بالعطارین 

ـــــشیخوخة ترتفـــــع -و  ـــــاة الناتجـــــة عـــــن امـــــراض الجهازالعـــــصبى وال ـــــینالوف %) ٧٣,٥، %٩٣,٨(  بنـــــسبة لألمی
% ١٧,٦للعطـارین مقابـل % ) ٦,٣( نـسبة فئـة الـذین یقـرأون ویكتبـون بثـم تلیهـا ، للعطارین والدخیلة علـى الترتیـب 

 .لحاملى المؤهل المتوسط بالدخیلة % ٨,٨و بنسبة ، بالدخیلة 

% ١٠٠شكل نـــسبة حیـــث تـــ،  بـــین القـــسمین ًا واضـــحًاتختلـــف اختالفـــالوفـــاة الناتجـــة عـــن أمـــراض الحمـــل  -ز 
قالیـد الخاطئـة مثـل اإلنجـاب ویرجـع ذلـك إلـى العـادات والت، ثـالث حـاالت أنهـا التمثـل سـوى لألمین على الرغم مـن 

ضـافة إلـى عـدم المتابعـة عنـد الطبیـب إویـسبب لهـا الوفـاة ، لسنوات متتالیة بغرض انجاب الذكور مما یضعف األم 
، %٦٠(  ة بوزع بـــین فئتـــى حـــاملى المؤهـــل المتوســـط والجـــامعى بنـــسظ التـــ أمـــا بالدخیلـــة فـــنالح)دراســـة میدانیـــة ( 

 .على الترتیب %) ٤٠

 أمـا صـغار الـسن واألطفـال وأمــا ا أكثـر مـن یتعـرض لهــ؛ والطفیلیـة لناتجـة عـن األمـراض المعدیــةالوفـاة ا  -ح 
%) ٨٤، %٥٧( بنــسبة جــة هــذه األمــراض یعرضــة للوفــاة نتهــى أكثــر الفئــات األمیــین كبــار الــسن فــنالحظ أن فئــة 

 بالعطــــارین ت الجامعیــــة الــــذین یقــــرأون ویكتبــــون و حــــاملى المــــؤهالفئتــــاتلیهــــا ، للعطــــارین والدخیلــــة علــــى الترتیــــب
أنها تتـوزع علـى فئـات حـاملى المؤهـل المتوسـط والجـامعى و أما بالدخیلة فنالحظ  ، على الترتیب%) ٢١,٤(وبنسبة

 . على الترتیب%) ٤، %٤، %٨( الذین یقرأون ویكتبون بنسب 

مقابــل %) ٥٦,٥( بة  بنــسلألمیــین بالعطــارین رتفــاع نــسبتها انالحظ فــأمــا عــن الوفــاة الناتجــة عــن األورام  -ط 
فئــة حــاملى ثــم تلیهــا ، % ٣٠,٤ التــى ترتفــع عــن هــذه الفئــة فئــة حــاملى المؤهــل المتوســط بنــسبة الدخیلــةب% ٢١,٧

بالعطــــارین %) ٢١,٧،% ٨,٧(ثــــم الــــذین یقــــرأون ویكتبــــون بنــــسبة ، %) ٢٦، %٣٤,٨(المؤهــــل الجــــامعى بنــــسبة 
 .والدخیلة على الترتیب 

ففـــى ، دث نالحـــظ أنهـــا تختلـــف بـــصورة كبیـــرة بـــین قـــسمى العطـــارین والدخیلـــة فالوفـــاة الناتجـــة عـــن الحـــوا -ى 
علــى الترتیــب أمــا بالدخیلــة فتتــوزع %) ١٦,٧، %٨٣,٣( تــى األمیــین و الجــامعیین بنـسبة العطـارین قاصــرة علــى فئ

  .على الترتیب %) ٢٧,٣، %٧٢,٧( سبة بین فئتى حاملى المؤهل المتوسط و الجامعى بن
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لـة واحـدة فقـط بالدخیلوفاة الناتجة عن أمراض الغدد الصماء والتمثیـل الغـذائى تتمثـل بفئـة لن أعلى نسبة إ -ك 
أمــا بالعطــارین ، علــى الــرغم مــن أنهــا التمثــل ســوى حــالتین فقــط % ١٠٠ بنــسبة وهــى فئــة حــاملى المؤهــل الجــامعى

ون و حـاملى المؤهـل الجـامعى ثم تلیها فئة الذین یقرأون ویكتبـ% ٦٦,٧نالحظ أن أعلى نسبة تتمثل لألمیین بنسبة 
 .على الترتیب %) ٥,٦، %١١، %١٦,٧( والمتوسط بنسب 

تتمثـل أعلـى نـسبة  عـن الفـشل الكلـوى ًإوان كـان أغلبهـا ناتجـ، التناسلى  الوفاة الناتجة عن أمراض الجهاز -ل 
ة الـــذین لفئـــ%) ٢٨,٦، %٢٧,٣( وبنـــسبة %) ٤٢,٩، %٦٣,٦( وفـــاة ناتجـــة عـــن هـــذه األمـــراض لألمیـــین بنـــسبة 
، بالدخیلـة % ٢٨,٦ثم تـأتى فئـة حـاملى المؤهـل الجـامعى بنـسبة ، یقرأون ویكتبون للعطارین والدخیلة على الترتیب 

ً نالحـظ أیــضا أمـا عـن األمــراض األخـرى، لكــل مـنهم %) ٤,٥( و فئتـى حـاملى المؤهـل المتوســط والجـامعى بنـسبة 
( لفئـــــــة الـــــــذین یقـــــــرأون ویكتبـــــــون و %) ٢٠، %٢٩,٤( و %) ٤٦,٧، %٤١( أرتفـــــــاع نـــــــسبتها لألمیـــــــین بنـــــــسبة 

لفئـة حـاملى المؤهـل المتوسـط للعطـارین %) ١٣,٣، %١١,٧( لفئة حاملى المؤهل الجـامعى  و %) ٢٠، %١٧,٧
  .والدخیلة على الترتیب 

  :تضح اآلتى من العرض السابق ی
ونـسب اإلنفـاق علـى  -ول ٕوان صـح القـ -للمتـوفى ومعـدالت الوفـاة توجد عالقة طردیة بـین الحالـة التعلیمیـة  -١

،  فتـصل أقـل نـسب  نـسبة اإلنفـاق فـى الخـدمات الـصحیة  زادت فكلما أرتفـع المـستوى التعلیمـى،   الصحیة الرعایة
 جــامعى فــأعلى إلــى أن تــصل إلــى أعالهــا عنــد الحاصــلین علــى مؤهــل ) األمیــین(إنفــاق علــى هــذه األوجــه عنــد  

 . )٧ص  ، ٢٠٠٩ ، الرعایة الصحیة(

فقـسم العطــارین ؛ ة التعلیمیــة دى إلــى التبـاین بــین معـدالت الوفــاة و الحالـأ مــن القـسمین ٍبیعــة كـلاخـتالف ط  -٢
 بهـا  و أن الوفـاة ، ًاعیـ طبیًااة الناتجـة ألمـراض الـشیخوخة أمـرقسام السكانیة القدیمـة بالمحافظـة لـذا كـان الوفـمن األ

ســواء كــان فــى ، دس ســكانى وارتفــاع فــى األســعار ین مــنهم تركــوا القــسم لمــا فیــه مــن تكــمــلن المتعین أكثــر ألیــلألم
یرجــع ذلـك إلــى عــدم ، ســباب الوفـاة أ فـى ىكبــرمــا كانـت لألمــراض األخـرى النــسب الك،  التجاریـة ِّالالـشقق أو المحــ

خـرى غیـر مـصنفة أو أسـباب أ إلـى إمـا، مـا إلـى الـشیخوخة إ الـسبب فیرجـع، االهتمام بأسباب الوفاة ألهـل المتـوفى 
الناتجــة عــن الجهــاز التنفــسى  یجعــل مــن الوفــاة ًاوبلیــات و الــدهانات والحــدادة أمــربب وجــود ورش الم وبــس،معروفــة 

تجـاه إلــى نحـو مجتمـع مـتعلم وهــذا دخیلـة مجتمـع آخــذ إلـى التحـضر و االمجتمـع الفعلـى العكـس مـن ذلــك ،  ًاطبیعـ
 یعـــد مـــن المجتمعـــات ًانـــه ایـــضوأل، ن یالیمنـــع بوجـــود نـــسبة وفـــاة مـــن األمیـــین نتیجـــة للهجـــرة الوافـــدة لـــه مـــن الـــریفی

 همراضـأجـد أن الوفـاة الناتجـة عـن الحمـل وفن؛ نه مجتمع جاذب للشباب من المحافظة وخـارج المحافظـة الشبابیة أل
مـراض الجهـاز التنفـسى أنجـد احتمـال الوفـاة عـن ونتیجة لوجود العدید من المصانع وورش السیارات ف،  مر طبیعيأ

  . ًامتاح
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   رئیسیة للوفاة والحالة المهنیةف األسباب ال اختال -٢
نهمــا مقیاســان أوذلــك بفــرض ، تعــد المهنــة والــدخل مــن العوامــل االجتماعیــة االقتــصادیة التــى تــؤثر فــى الوفــاة 

نــسبة ) ١٣ ، ١٢- ٣( والــشكلین ) ١٠-٣( ویوضــح الجــدول رقــم  ،ًا واجتماعیــًادقیقــان لمــستوى المعیــشة اقتــصادی
یبـدو ب الرئیسیة والحالـة المهنیـة  بقـسمى العطـارین والدخیلـة  حـسب نتـائج الدراسـة المیدانیـة والوفیات حسب األسبا

  : منها
 األهمیة النسبیة أو النصیب النـسبى لكـل مهنـة مـن إجمـالى أسـباب الوفـاة )١٢-٣(یتضح من الشكل رقم   -أ 

ن القــسمین فیتــضح أن فــنالحظ التــشابه النــسبى بــی، ) العطــارین والدخیلــة ( الرئیــسیة علــى مــستوى قــسمى 
 المهــن بنــسبة یــةاألعلــى نــسبة بــین باق هــى ) عتلــةأصــحاب الحــرف والــصناع والعمــال والفعلــة وال( مهنــة 
 ًایـضأتلیها المشتغلون باألعمـال الكتابیـة وتـشمل ، بالعطارین والدخیلة على الترتیب % ٢٣,٨، % ٢٣,٣

وترتفـع الدخیلـة عنهـا ، بالعطـارین % ١١,٤سة بنـ) ن ین االداریـیأصحاب المهـن الفنیـة والعملیـة والمـدیر( 
% ١١للعطــارین مقابــل % ١٠ثــم یــأتى بعــد ذلــك المــشتغلون بأعمــال البیــع بنــسبة ، % ١٥,٢لتــصل إلــى 

ــــة  ــــم هــــؤالء المــــشتغلون بالنقــــل والمواصــــالت بنــــسبة ، للدخیل ، بالدخیلــــة % ٧للعطــــارین مقابــــل % ٨,٦ث
وتــشمل الــذین لــیس ، بالعطــارین % ٩ث تمثــل حــوالى مــصنفة حیــالفئــة غیــر ل بعــد ذلــك لانواختلــف القــسم

فمـن المالحـظ بخـالف ، بالدخیلـة % ٢,٩لهم حرف وال مهنة ویعملون بأعمال غیر دائمة ویمثلون بنـسبة 
المهــن الرئیــسیة هــؤالء الــذین ال یعملــون وهــم فــى أغلــبهم مــن اإلنــاث و صــغار الــسن والرضــع و المــسنین 

 .جمالى العینة المأخذوة إ بالدخیلة من %٣٩بالعطارین و % ٣٧,٦وتشكل نسبة 

، %٣١(  ترتفـــع نـــسبة الوفـــاة الناتجـــة عـــن أمـــراض الجهـــاز الـــدورى ألصـــحاب الحـــرف والـــصناع بنـــسبة   - ب 
لغیــــــــر العــــــــاملین بالعطـــــــــارین والدخیلــــــــة علــــــــى الترتیـــــــــب و %) ٢٦,٧، % ٢٥,٥(و بنــــــــسبة، %)٤١,٧

، %١٠,٦( مـصنفةالبـین المهـن غیـر والمشتغلین بأعمـال البیـع و بنـسب متقاربـة %)  ١١,٧،، %٢٣,٤(
، %٢,١(و المـشتغلون باألعمــال الكتابیـة بنــسبة %) ٨,٣، %٣(و المـشتغلون بالنقـل والمواصــالت%)  ٠

 .على الترتیب ، للعطارین والدخیلة %) ١١,٧

ـــــسبة ان أ  -ج  ـــــسبةلعلـــــى ن ـــــصناع بن ـــــاة الناتجـــــة عـــــن أمـــــراض الجهـــــاز الهـــــضمى ألصـــــحاب الحـــــرف وال             لوف
ولكــن ، % ٢٥ثـم یــأتى بعـد ذلــك المــشتغلون باألعمـال الكتابیــة للعطـارین بنــسبة ، %) ٥٤,٥ ،%٣١,٣( 

ن یوتــأتى قبــل هـذه الفئــة فئــة المــشتغل، % ٩ي نالحــظ أنهــا التـشكل ســوى تــهـذه النــسبة تختلــف بالدخیلـة ال
 عـن الجهـاز أما بالعطارین فـنالحظ أن هـذه الفئـة ال یمثـل بهـا الوفـاة الناتجـة، %) ١٨,٢( بأعمال بنسبة 

ـــة علـــى % ) ١٨,٢، %١٨,٨( تـــأتى بعـــد ذلـــك فئـــة غیـــر العـــاملین بنـــسبة ، الهـــضمى  للعطـــارین والدخیل
ـــــسبة ، الترتیـــــب  ـــــر المـــــصنفة بن ـــــة غی ـــــك فئ ـــــأتى بعـــــد ذل ـــــر، للعطـــــارین% ١٨,٨فت  العـــــاملین بالنقـــــل ًاوأخی

المـشتغلون بالنقـل وتعـد الفئتـان األخیرتـان غیـر المـصنفة و، بالعطـارین % ٦,٣والمواصـالت فتـشكل نـسبة 
 .ین للوفاة بالجهاز الهضمى بالدخیلة توالمواصالت غیر معرض

ن بالنقــل والمواصــالت یأمــا عــن الوفــاة الناتجــة عــن أمــراض الجهــاز التنفــسى نجــد أن أعلــى نــسبة للمــشتغل  - د 
نجـــد أعلـــى نـــسبة للوفـــاة ألمـــراض و ، % ١٦,٧بالعطـــارین أمـــا بالدخیلـــة ال تمثـــل ســـوى % ٣١,٦بنـــسبة 
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تـــأتى بعـــد ، للعطـــارین % ٢١,٧،  % ٢٧,٨لتنفـــسى بالدخیلـــة ألصـــحاب الحـــرف والـــصناع بنـــسبة الجهازا
تلیهــا فئــة غیــر ، للدخیلــة والعطــارین علــى الترتیــب %) ٣٣,٣، %٢١,١( ذلــك فئــة غیــر العــاملین بنــسبة 

للعطــارین %) ١٦,٧، %١٠,٥( ، %) ٥,٥، %١٥,٨( ن باألعمــال الكتابیــة بنــسبة یالمــصنفة و المــشتغل
   .دخیلة على الترتیبوال

%) ٥٠، %٦٢,٥( العــصبى والــشیخوخة ترتفــع لغیــر العــاملین بنــسبة  مــراض الجهــازأالوفــاة الناتجــة عــن   - ه 
أصـــحاب الحــرف والـــصناع و المـــشتغلون ؛ ثــم تلیهـــا الفئـــات األخــرى ، للعطــارین والدخیلـــة علــى الترتیـــب 

ـــــــة بنـــــــسبة  ـــــــع و المـــــــشتغلون باألعمـــــــال الكتابی           %) ١٤,٧، %٦,٣%) ( ١١,٨، %١٢,٥( بأعمـــــــال البی
% ١٢,٥والمـشتغلون بالنقـل والمواصـالت بنـسبة ، على الترتیب للعطـارین والدخیلـة %) ١١,٨، %٦,٣( 

   .%٥,٨للعطارین وغیر المصنفة بالدخیلة بنسبة 

ة الوفاة الناتجة عن أمراض الحمل وألنها قاصرة على اإلناث فـنالحظ بـأن نـسبتها محـدودة فـى فئـات معینـ  -و 
و فئــة أصــحاب الحــرف ، للعطــارین والدخیلــة علــى الترتیــب %) ٤٠، %٦٠( مثــل غیــر العــاملین بنــسبة 

  .بالدخیلة للمشتغلین باألعمال الكتابیة% ٦٠بالعطارین وبنسبة % ٤٠والصناع والعمال بنسبة 

وأمـا كبـار ،  صغار الـسن واألطفـال اأكثر من یتعرض لهفالوفاة الناتجة عن األمراض المعدیة والطفیلیة    - ز 
ــــى الوفــــاة بهــــذه األمــــراض بنــــسبة  ــــسن فــــنالحظ أن فئــــة غیــــر العــــاملین هــــى أكثــــر الفئــــات الحاویــــة عل ال

% ٢٦,٧تلیهــا فئــة المــشتغلین بأعمــال البیــع بنــسبة ، للعطــارین والدخیلــة علــى الترتیــب%) ٧٢، %٢٦,٧(
للمــشتغلون % ) ١٢، %١٣,٣(، للمــشتغلون باألعمــال الكتابیــة % ) ١٦،  %١٣,٣( بالعطــارین وبنــسبة

و %) ٦,٧( وألصــحاب الحــرف والــصناع بنــسبة ، بالنقــل والمواصــالت للعطــارین والدخیلــة علــى الترتیــب 
  .بالعطارین%) ١٣,٣( لغیر المصنفة بنسبة 

%) ٤٠,٩، %٤٣,٥( رتفـــاع نــسبتها لغیـــر العــاملین بنـــسبة انالحظ فــأمــا عــن الوفـــاة الناتجــة عـــن األورام   -ح 
، %٢٢,٧ثــــم تلیهــــا بالدخیلــــة المــــشتغلون باألعمــــال الكتابیــــة بنــــسبة ، الترتیــــب للعطــــارین والدخیلــــة علــــى 

ن یللمــــــشتغل%) ١٨,٢، %٨,٧( ة  بألصــــــحاب الحــــــرف والــــــصناع و بنــــــس%) ١٨,٢، %٢٦( وبنــــــسبة 
ـــة علـــى الترتیـــب  ن یللمـــشتغل% ٨,٧لغیـــر المـــصنفة و % ١٣وبنـــسبة  ، بأعمـــال البیـــع للعطـــارین والدخیل

 .رین بالنقل والمواصالت بالعطا

ففـــى ، فالوفـــاة الناتجـــة عـــن الحـــوادث نالحـــظ أنهـــا تختلـــف بـــصورة كبیـــرة بـــین قـــسمى العطـــارین والدخیلـــة  -ط 
أمــا ، ن باألعمــال الكتابیـة یللمـشتغل% ٣٣,٣و % ٦٦,٧العطـارین قاصـرة علــى فئـة غیـر العــاملین بنـسبة 

ثــــم تلیهـــــا % ٤٥,٥ ن باألعمـــــال الكتابیــــة بنــــسبةیبالدخیلــــة فــــنالحظ أن أعلــــى نـــــسبة تمثــــل فئــــة المــــشتغل
 ،% ١٨,٢و أصحاب الحرف والصناع بنسبة ، و بالنقل والمواصالت ، المشتغلون بأعمال البیع 

ن باألعمـال یان أعلى نسبة الوفـاة الناتجـة عـن أمـراض الغـدد الـصماء والتمثیـل الغـذائى تمثـل فئـة المـشتغل  -ي 
% ٦٠سبة لفئـة غیـر العـاملین بنـسة بینما بالدخیلة نالحظ أن على نـ، بالعطارین % ٤٤,٤الكتابیة بنسبة 

بالدخیلـة مقابـل % ٤٠ن بأعمـال البیـع بنـسبة یثـم تلیهـا بعـد ذلـك فئـة المـشتغل، بالعطـارین % ١٦,٧مقابل 
   .ألصحاب الحرف و الصناع بالعطارین% ٢٧,٨وبنسبة ، بالعطارین % ١١
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  )حالةدراسة ( قسمى الدخیلة والعطارین  بمهنیة  والحالة ال للوفاةاختالف األسباب الرئیسیة) ١١ -٣(  رقم جدول
 الدخیلة العطارین
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أمراض الجھاز 
 ٦٠ ٠  ٢٦,٧ ١٦ ٤١,٧ ٢٥ ٨,٣ ٥ ١١,٧ ٧ ١١,٧ ٧ ٤٧ ١٠,٦ ٥ ٢٦ ١٢ ٣١,٩ ١٥ ٦,٤ ٣ ٢٣,٤ ١١ ٢,١ ١ الدورى

أمراض الجھاز 
 ١١ ٠  ١٨,٢ ٢ ٥٤,٥ ٦ ٠ ٠ ١٨,٢ ٢ ٩,١ ١ ١٦ ١٨,٨ ٣ ١٩ ٣ ٣١,٣ ٥ ٦,٣ ١ ٠ ٠ ٢٥ ٤ الھضمى

امراض الجھاز 
 ١٨ ٥,٦ ١ ٣٣,٣ ٦ ٢٧,٨ ٥ ١٦,٧ ٣ ٠ ٠ ١٦,٧ ٣ ١٩ ١٥,٨ ٣ ٢١ ٤ ٢١,١ ٤ ٣١,٦ ٦ ٠ ٠ ١٠,٥ ٢ التنفسى

امراض الجھاز 
  العصبى 
 والشیخوخة

٣٤ ٥,٩ ٢ ٥٠ ١٧ ١١,٨ ٤ ٠ ٠ ١٤,٧ ٥ ١١,٨ ٤ ٣٢ ٠ ٠ ٦٣ ٢٠ ١٢,٥ ٤ ١٢,٥ ٤ ٦,٣ ٢ ٦,٣ ٢ 

 ٥ ٠ ٠ ٤٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٠ ٣ ٥ ٠ ٠ ٦٠ ٣ ٤٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أمراض الحمل
  األمراض المعدیة 

 ٢٥ ٠ ٠ ٧٢ ١٨ ٠ ٠ ١٢ ٣ ٠ ٠ ١٦ ٤ ١٥ ١٣,٣ ٢ ٢٧ ٤ ٦,٧ ١ ١٣,٣ ٢ ٢٦,٧ ٤ ١٣,٣ ٢ والطفیلیة

 ٢٢ ٠  ٤٠,٩ ٩ ١٨,٢ ٤ ٠ ٠ ١٨,٢ ٤ ٢٢,٧ ٥ ٢٣ ١٣ ٣ ٤٤ ١٠ ٢٦,١ ٦ ٨,٧ ٢ ٨,٧ ٢ ٠ ٠ األورام
 ١١ ٠  ٠ ٠ ١٨,٢ ٢ ١٨,٢ ٢ ١٨,٢ ٢ ٤٥,٥ ٥ ٦ ٠ ٠ ٦٧ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٣,٣ ٢ الحوادث

أمراض الغدد 
  الصماء 

 والتمثیل الغذائى
٥ ٦٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ٢ ٠ ٠ ١٨ ٠ ٠ ١٧ ٣ ٢٧,٨ ٥ ٠ ٠ ١١,١ ٢ ٤٤,٤ ٨ 

أمراض الجھاز 
 ٥ ٠  ٦٠ ٣ ٤٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢ ١٣,٦ ٣ ٤١ ٩ ٣١,٨ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣,٦ ٣ التناسلى

 ١٤ ٠  ٦٤,٣ ٩ ١٤,٣ ٢ ١٤,٣ ٢ ٧,١ ١ ٠ ٠ ٧ ٠ ٠ ١٠٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أمراض اخرى
 ٢١٠ ٢,٩ ٦ ٣٩ ٨٢ ٢٣,٨ ٥٠ ٧,١ ١٥ ١١ ٢٣ ١٥,٢ ٣٢ ٢١٠ ٩ ١٩ ٣٨ ٧٩ ٢٣,٣ ٤٩ ٨,٦ ١٨ ١٠ ٢١ ١١,٤ ٢٤ الجملة

  
  .نتائج الدراسة المیدانیة بقسمى الدخیلة والعطارین :  المصدر :المصدر 
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   بقسمى الدخیلة والعطارین مهنیة لحالة الًتبعا ل لوفاةاأسباب  اختالفنسبة ) ١٢-٣( شكل رقم 
  )حالة دراسة ( 

  
  قسم الدخیلة

المشتغلون 
ة  باألعمال الكتابی

١٥٫٢
ع  اعمال البی

١١٫٠
ال یعمل 
٣٩٫٠

اصحاب الحرف 
والصناع 
٢٣٫٨

المشتغلون 
ل  بالنق

والمواصالت 
٧٫١

غیر مصنف 
%٢٫٩

 
  قسم العطارین

المشتغلون 
ة  باألعمال الكتابی

١١٫٤ ع  اعمال البی
١٠٫٠

ال یعمل 
٣٧٫٦

غیر مصنف 
٩

المشتغلون 
ل  بالنق

والمواصالت 
٨٫٦

اصحاب الحرف 
والصناع 
٢٣٫٣
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  والعطاریناختالف األسباب الرئیسیة للوفاة والحالة التعلیمیة بقسمى الدخیلة ) ١٣-٣( شكل رقم 

   ) حالة دراسة(  
  قسم الدخیلة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

المشتغلون باألعمال
الكتابیة 

اعمال البیع  المشتغلون بالنقل
والمواصالت 

اصحاب الحرف
والصناع 

ال یعمل  غیر مصنف 

أمراض الجھاز الدورى  أمراض الجھاز الھضمى  امراض الجھاز التنفسى 
امراض الجھاز العصبى والشیخوخة  أمراض الحمل األمراض المعدیة والطفیلیة   
األورام  الحوادث  أمراض الغدد الصماء والتمثیل الغذائى 
أمراض الجھاز التناسلى   أمراض اخرى 

 
 قسم العطارین

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

المشتغلون باألعمال
الكتابیة 

اعمال البیع  المشتغلون بالنقل
والمواصالت 

اصحاب الحرف
والصناع 

ال یعمل  غیر مصنف 

أمراض الجھاز الدورى  أمراض الجھاز الھضمى  امراض الجھاز التنفسى 
امراض الجھاز العصبى والشیخوخة  أمراض الحمل األمراض المعدیة والطفیلیة   
األورام  الحوادث  أمراض الغدد الصماء والتمثیل الغذائى 
أمراض الجھاز التناسلى  أمراض اخرى 

% 

% 
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ٕوان كـــان أغلبهـــا نـــاتج عـــن الفـــشل الكلـــوى فـــنالحظ بقـــسم ، جـــة عـــن أمـــراض الجهازالتناســـلى الوفـــاة النات  -ك 
%) ٤٠، %٦٠( و أصـحاب الحـرف والـصناع بنـسبة ، الدخلیة تتوزع هذه النسبة بـین فئـة غیـر العـاملین 

ب ثـم تلیهـا فئـة أصـحا%) ٤٠,٩( أمـا بالعطـارین أعلـى نـسبة للوفـاة لغیـر العـاملین بنـسبة ، على الترتیـب 
 % ١٣,٦مـصنفة بنـسبة ن باألعمال الكتابیة و غیـر الیثم فئة المشتغل% ٣١,٨صناع بنسبة وال، الحرف 

مثلـت بالعطـارین بفئـة غیـر العـاملین وبالدخیلـة توزعـت فـى غیـر أما عـن األمـراض األخـرى ف، لكل منهما 
ــــصناع و المــــشتغلون بالنقــــل والمواصــــالت  ــــع بنــــسبةو أعمــــال ا، العــــاملین و أصــــحاب الحــــرف و ال ( لبی

 .على الترتیب %) ٧، %١٤,٣، %١٤,٣، %٦٤,٣

  اتجاه الوفیات الرضع باإلسكندریة  : ًاثامن
 الوفیـات جملـة مـن ًاكبیـر ًاجـزء تمثـل أنهـا أولهمـا :جـانبین مـن أهمیـة ذات الرضـع األطفـال وفیـات دراسـة تعـد

 أخـرى جهـة مـن الدولـة فـى توى التنمیـةمـس علـى الدالـة الهامـة المؤشـرات أحـد تعـد ألنهـا وثانیهمـا جهـة، مـن الخـام

)Louis Henry, 1982,, P13،( ،والتعلیمیـة االقتـصادیة وظـروفهم الدیموجرافیـة الـسكان أحـوال علـى دلیـ أنـه كمـا 
 مـستویات تحلیـل تواجـه مـشكلة منهـا المـسجل دقـة وعـدم الرضـع، وفیـات تـسجیل نقـص ویعـد ٠ واالجتماعیـة

  .)٣٣ ص ، ١٩٧٨ سالح، شفیق ( وفیاتهم واتجاهات
 ولكننـا الـسابق، العمـرى الوفیـات معدل نستعمل ال فإننا محافظة اإلسكندریة  فى الوفیات من النمط هذا لقیاس

 الوفیـات عـدد إلـى المعـدل هـذا یـشیر حیـث ، الرضـع األطفـال وفیـات بمعـدل الـدیموغرافیون یـسمیه مـا إلـى نلجـأ
 فهـو ولهـذا ، نفـسها الـسنة خـالل أحیـاء یولـدون طفـل ألـف لكـل العمـر من األولى السنة خالل األطفال من السنویة

 اإلحصاءات وهى ،  نفسه المصدر  من یأتیان المعدل وبسط مقام ألن التفصیلیة، الوفیات معدالت من دقة أكثر
 واالجتماعیة واالقتصادیة الطبیعیة بالظروف ًاوتأثر حساسیة الوفیات مؤشرات أكثر من المقیاس هذا ویعد  الحیویة

 الحالـة علـى ًاومؤشـر ،محافظـة ال فـى الـسائدة الحیـاة نوعیـة علـى مهمـا دلـیال ویعـد ، المجتمـع فـى الـسائدة الثقافیـةو
 وتحـسینها الخـدمات هـذه لتطویر المتخذة اإلجراءات فعالیة مدى وعن المقدمة الصحیة الخدمات ومستوى الصحیة

ــــــصحیة باإلســــــكندریة  ( ــــــم  لالجــــــدو حویوضــــــ)  ٧ص  ، ٢٠٠٦، مدیریــــــة الــــــشئون ال ــــــم ) ١٢-٣( رق          والــــــشكل رق
ویتــضح مــن دراســة أرقامــه ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  الرضــع باإلســكندریة للفتــرة مــابین  تطــور معــدل وفیــات ) ١٤ -٣( 

  : ما یلى
ولـــم ،   فـــى األلـــف ٩٣حیـــث بلـــغ ،  ١٩٧٦أن معــدل وفیـــات الرضـــع وصـــل أقـــصاه فـــى اإلســـكندریة فـــى ســـنة  -١

 ویمكــن القــول بــأن مرحلــة الزیــادة بمعــدالت وفیــات الرضــع والتــى ال نوات التالیــة یــصل إلــى مثــل هــذا الــرقم فــى الــس
 ارتبط  فى األلف وقد٥٧ و ٧٦,٥بمتوسطات وصلت إلى   )١٩٨٥ -١٩٧٦(  األلف فى الفترة  فى٥٠تقل عن 

  . وطفلها باألم الصحى االهتمام بضعف المرحلة هذه خالل الرضع األطفال وفیات معدالت ارتفاع
  
  
  
  



  ١٣٤

  فى األلف) ٢٠٠٦-١٩٧٦( سكندریة للفترة  اتجاه الوفیات الرضع بمحافظة اإل)١٢-٣(ول رقم جد
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٢٤,٧٩ ١٩٩٦ ٣٨,٤٣ ١٩٨٦ ٩٣,٨٥ ١٩٧٦ 
٢٩,٤٢ ١٩٩٧ ٤١,٧٤ ١٩٨٧ ٨٣,٠٩ ١٩٧٧ 
٢٥,١ ١٩٩٨ ٣٢,١٩ ١٩٨٨ ٧٤ ١٩٧٨ 
٣٠,٠٩ ١٩٩٩ ٢٥,٩٨ ١٩٨٩ ٧٣,٨١ ١٩٧٩ 
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٢٥,١ ١٩٩٠ 
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٢٧,٠٩ ٢٠٠٠ 

٢٧,٣ 

٢٨,١ ٢٠٠١ ٢٥,٨٦ ١٩٩١ ٦٢,١٣ ١٩٨١ 
٢١,٠٣ ٢٠٠٢ ٢٦,١٣ ١٩٩٢ ٧١,٥٤ ١٩٨٢ 
١٥,٨ ٢٠٠٣ ٢٤,٦١ ١٩٩٣ ٥٢,٦٢ ١٩٨٣ 
١٨,٦٣ ٢٠٠٤ ٢٣,٥٨ ١٩٩٤ ٥٠ ١٩٨٤ 

٢٢,١٨ ٢٠٠٥ 
٤٩ ١٩٨٥ 

٥٧,٠٦ 

٢٧,٢٩ ١٩٩٥ 

٢٥,٤٩ 

٢٢,٣٦ ٢٠٠٦ 

٢١,٣٥ 

  .الجهازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمعدل والمتوسط من حساب الطالبة ، بیانات اإلحصاءات الحیویة : المصدر 
  ، فى األلف لكل مولود٣٢,٧وبلغ متوسط معدل الوفیات ، ) ١٩٩٠ -١٩٨٦( مرحلة االنخفاض التدریجى  -٢
 فــى ســـنة فیـــات الرضــع باإلســـكندریةعــدل للووفیــه وصـــل أدنــى م) ٢٠٠٦-١٩٩١( مرحلــة االنخفــاض الكبیـــر  -٣

، ٢٧,٣ و ٢٥,٥وبلــغ متوســطات معــدل الوفیــات بهــا ،   فــى األلــف مــن كــل مولــود حــى ١٥,٨ بمعــدل بلــغ ٢٠٠٣
 ٕواذا كان ثمة مؤشرات تفسیریة لهذا االنخفاض فى معدل وفیات الرضع  ، فى األلف من كل مولود حى ٢١,٥

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( سكندریة للفترة اتجاه الوفیات بمحافظة اإل) ١٤ -٣( شكل رقم 
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كندریة            ــــــــــــــــ اإلس
خظ اإلتجاه العام       ـــــــــــــــ

  



  ١٣٥

نتـــشار العدیـــد مـــن المستـــشفیات و العیـــادات المتخصـــصة بـــصحة األم فإنـــه یعـــود إلـــى ا، فـــى محافظـــة اإلســـكندریة 
 والطفل والتوسع فى تنفیذ البرامج التلقیحیة ضد أمراض الطفولة المبكرة واستخدام المضادات الحیویة فى عالجها 

 أى یتجـه نحـو الهبـوط وقـد سـبق تعلیـل ذلـك الهبـوط ،ن المیـل سـلبى ام أمن الواضـح مـن خـط االتجـاه العـ -٤
 وتعمــیم ، فــى التوســع فــى اســتخدام المــضادات الحیویــة ًابــى الــذى شــهدته اإلســكندریة كامنــبأنــه نتیجــة للتطــور الط

 .التطعیم االجبارى ضد معظم أمراض الطفولة المبكرة 
  وى األقسام بمحافظة اإلسكندریة  مستالتباین المكانى لمعدل وفیات الرضع على:ًاتاسع

تعد مـن أهـم العناصـر التـى ،  فى المحافطة ووفیات األطفال الرضع ًاكر أن معدالت الوفیات عموم جدیر بالذ
بجانـــب المـــستوى الـــصحى لهـــم ومـــدى ، ومـــستویاتهم تـــرتبط بخـــصائص الـــسكان االجتماعیـــة والثقافیـــة واالقتـــصادیة 

إال أن من المشكالت المهمة التى تكتنف دراسـة الوفیـات فـى الـسنة األولـى مـن ، ولة االهتمام برعایة األمومة والطف
ویـتم فـى هـذه المستـشفیات تـسجیل حـاالت الـوالدة ، تركزبعض مستشفیات األطفال فى حى وسـط والجمـرك ، العمر 

هــا تابعــة للقــسم وبعــد ذلــك تقــوم بإخطــار مكاتــب الــصحة التابعــة لهــا فتحــسب علــى أن، أو الوفــاة التــى تحــدث فیهــا 
وقد یؤدى ذلـك إلـى زیـادة ظاهریـة ، ٕوان كان جزء منها ینتمى إلى سكان من أفسام أخرى ، الذى تقع به المستشفى 

  .اهرى فى أقسام أخرى باإلسكندریة فى عدد الموالید أو الوفیات فى بعض األقسام ونقص ظ
 معـــدالت الوفیـــات الرضـــع فـــي متوســـطات)  ١٥ – ٣(الـــشكل رقـــم ومـــن )  ١٣-٣(ویتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم 

  :لكل خمس سنوات مایلى ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( محافظة اإلسكندریة على مستوى األقسام خالل الفترة من 
   فى األلف لكل مولود حى ٥٠رضع عن األقسام التى یزید معدل معدل الوفیات ال -١

ًعــا الخـــتالف الفتـــرات وهــى أقـــسام یرتفــع بهـــا معـــدل الوفیــات الرضـــع فقـــد تبــاین هـــذا المعـــدل مــن قـــسم آلخـــر تب
ـــى توضـــــح تطـــــور نــــسبة الوفیـــــات الرضـــــع خــــالل الفتـــــرة الزمینـــــة           ) ١٥-٣(الزمنیــــة فمـــــن خــــالل الخریطـــــة رقـــــم  التـ

  :یتضح اآلتى ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( 
حیـث ) بـرج العـرب ( جمیـع أقـسام المحافظـة مـا عـدا قـسم )  ١٩٨٠-١٩٧٦( تـضم هـذه المجموعـة للفتـرة   - أ 

  .ًبعا للمحافظة ولذا كانت البیانات غیر دقیقة لهذا القسم لم یكن فى تلك الفترة تا
 – العطــارین –بــاب شــرق ( أقـسام المحافظــة مــا عــدا أقـسام ) ١٩٨٥-١٩٨١( شـملت هــذه المجموعــة للفتــرة   -ب 

 ) .برج العرب 
واشـتملت األقـسام ذات معـدل وفیـات الرضـع ، ًنـسبیا عمـا سـبق ) ١٩٩٠-١٩٨٦( اختلف الوضـع فـى الفتـرة   - ج 

 ). فى األلف لكل مولود حى على الترتیب ٥٤ و ٥٢(  فى األلف على قسمى باب شرقى واللبان ٥٠أكثر من 
 فـى ٥٣ و ٦٥( قـسمى الرمـل وبـاب شـرقى بمعـدل ) ١٩٩٥-١٩٩١( تضم األقسام العالیـة الخـصوبة للفتـرة   -د 

 ) . األلف على الترتیب
 ٥٠,٨ و ٥٠( اللبــان بمعــدل علــى قــسمى كرمــوز و) ٢٠٠٠-١٩٩٦( اشــتملت هــذه المجموعــة خــالل الفتــرة   -ه 

 . فى األلف٥٥على قسم كرموز بمعدل وصل إلى )٢٠٠٦-٢٠٠١( والفترة ) فى األلف على الترتیب 
  
 



  ١٣٦

  أقسام متوسطة بمعدل الوفیات الرضع   -٢
 فــى األلــف ویتــضح مــن خــالل الخریطــة ٥٠ إلــى ٢٠وهـى األقــسام التــى بهــا بلــغ معــدل وفیــات الرضــع مــا بــین 

  :اآلتى ) ١٥-٣(رقم 
واشــتملت ،  فــى األلــف ٣٤,٩بــرج العــرب بمعــدل ( قــسم ) ١٩٨٠-١٩٧٦( مت هــذه المجموعــة فــى الفتــرة ضــ  - أ 

بمعـــدل وفیـــات     )  بـــرج العــرب– العطــارین –بـــاب شـــرقى ( علـــى أقــسام ) ١٩٨٥-١٩٨١( خــالل الفتـــرة التالیــة 
  ) . فى األلف على الترتیب ٦٢و ٤٤,٩و ٤٤( 

اللبـان و ( علـى جمیـع أقـسام المحافظـة فیمـا عـدا قـسمى ، ) ١٩٩٠-١٩٨٦( جاءت هذه المجموعة فى الفتـرة   -ب 
 ) .باب شرقى 

وتوزعت هذه األقسام داخل المحافظة وكأنها جـزر متفرقـة لتـشتمل ) ١٩٩٥-١٩٩١( اختلف الوضع فى الفترة   - ج 
 و ٢٢,٩و ٥٤و ٤١و ٢٣,٩( بمعــدل )  بــرج العــرب – الدخیلــة – اللبــان – محــرم بــك –المنتــزة ( علــى أقــسام 

 ).فى األلف على الترتیب  ٣٠
 مینــا –الجمــرك – بــاب شــرقى –الرمــل (خمــسة أقــسام ، ) ٢٠٠٠-١٩٩٦( شــملت هــذه المجموعــة فــى الفتــرة   -د 

وفــــــى الفتــــــرة       ، علــــــى الترتیــــــب  ) ٢٠,٩و ٢٧,٥ و ٢٣,٣ و ٢٨,٨ و ٣٠,٥( بمعــــــدل )  العامریــــــة –البــــــصل 
 . اللبان والعامریة أقتصرت هذه المجموعة على أقسام العطارین و) ٢٠٠٦-٢٠٠١( 

  
  اتجاه الوفیات الرضع بأقسام  محافظة اإلسكندریة ) ١٣ -٣( جدول رقم 

  فى األلف) ٢٠٠٦-١٩٧٦(من الفترة 
-١٩٧٦ األقسام

١٩٨٠ 
١٩٨١-
١٩٨٥ 

١٩٨٦-
١٩٩٠ 

١٩٩١-
١٩٩٥ 

١٩٩٦-
٢٠٠٠ 

٢٠٠١-
٢٠٠٦ 

 ٩,٧ ١٢,١ ٢٣,٩ ٢٥,٨ ٥٥,٠ ٧٥,٨ المنتزه
 ١٧,٨ ٣٠,٥ ٦٥,١ ٢٥,٦ ٥٠,٩ ٧٢,١ الرمل

 ١٤,٣ ١٥,٦ ١٨,٤ ٣٢,١ ٨٤,٠ ٦٦,٥ سیدى جابر
 ٦,٣ ٢٨,٨ ٥٣,٤ ٥٢,٢ ٤٤,١ ٦٣,٩ باب شرقى
 ٢٦,٨ ١٢,٢ ١٤,٢ ٢٥,٠ ٤٤,٩ ٦١,٨ العطارین
 ٨,٠ ١٠,٩ ٤١,٠ ٣٧,٦ ٦٤,٢ ٧٢,٨ محرم بك
 ١٢,٢ ١٧,٣ ١٠,٨ ٢٢,٧ ٥٠,٨ ٥٨,٣ المنشیة
 ٥٥ ٥٠ ١٥,١ ٣٦,٨ ٦٢,٠ ٨٤,٢ كرموز
 ٣٨,٠ ٥٠,٨ ٣١,٧ ٥٤,١ ٦٧,٧ ١١٠,٢ اللبان

 ٩,٠ ٢٣,٣ ١١,٣ ٢٣,٩ ١٤٢,٦ ٧١,٨ الجمرك
 ١٣,٥ ٢٧,٥ ١٩,٣ ٣٩,٩ ٧١,٦ ١١٩,٩ مینا البصل

 ٨,٨ ١٥,٣ ٢٢,٩ ٣٢,٠ ٧٣,٣ ٩٥,٤ الدخیلة
 ٣٠,٧ ٢٠,٩ ١٧,٣ ٣٣,٣ ٦٢,٨ ٦٩,٢ العامریة

 ٩,٢ ١٢,١ ٢٣,٨ ٣٠,٠ ٣٦,٨ ٣٤,٩ برج العرب
 ٢١,٤ ٢٧,٣ ٢٥,٥ ٣٢,٧ ٦٢,١ ٧٦,٥ الجملة

  . و المعدالت من حساب الطالبة، الجهازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، بیانات اإلحصاءات الحیویة : لمصدر ا
  



  ١٣٧

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( اتجاه الوفیات الرضع بأقسام محافظة اإلسكندریة للفترة) ١٥-٣( شكل رقم 

  
  معدل الوفیات الرضع   

  
  

  األلف فى ٢٠أقل من 
   فى األلف ٥٠- ٢٠من 

  فى األلف٥٠اكثر من 

 )١٩٨٥-١٩٨١(الفترة )٢) (١٩٨٠- ١٩٧٦( الفترة )١(
  )١٩٩٥-١٩٩١( الفترة)٤)  (١٩٩٠-١٩٨٦(الفترة )٣(
  )٢٠٠٦- ٢٠٠١(الفترة ) ٦) (٢٠٠٠- ١٩٩٦(الفترة ) ٥(

)٢( )١( 

)٤( )٣( 

)٦( 

)٥( 



  ١٣٨

  منخفضة بمعدالت الوفیات الرضع أقسام  - ٣
یمكـن القـول بـأن هـذه و  فى األلـف لكـل مولـود حـى٢٠وهى األقسام التى یقل بها معدالت الوفیات الرضع عن 

َالمجموعة المشكلة لمعدالت الوفیات  بمعظم اقسام المحافظة للفترات االخیرة كما هو مالحـظ مـن الخریطـة  الرضع ُ
  :ى یتضح منها اآلتى توال) ١٥-٣(رقم 

  )١٩٩٠-١٩٨٦(و  ) ١٩٨٥-١٩٨١( و ) ١٩٨٠ -١٩٧٦ ( ترات األولىى الففهذه المجموعة تواجد ال   - أ 
 – العطــارین -ســیدى جــابر( وتمثلــت بأقــسام ) ١٩٩٥-١٩٩١(  الفتــرة فــىبدایــة لوجــود هــذه المجموعــة  كــان  -ب 

 ١٥ و ١١,٣ و ١٠,٨ و ١٤,٢و ١٨,٤( بمعـدل )  العامریـة – مینـا البـصل – كرموز – الجمرك ––المنشیة 
 .)لى الترتیب  ع١٧,٣ و ١٩,٣و 

 – الدخیلــة – ســیدي جــابر –المنــشیة ( وهــى ، هــذة المجموعــة ســبعة أقــسام ب) ٢٠٠٠-١٩٩٦(شــهدت الفتــرة   - ج 
ــــالى )   محــــرم بــــك - المنتــــزة – بــــرج ا لعــــرب –العطــــارین  و ١٥,٣ و ١٥,٦و ١٧,٣( بمعــــدالت متباینــــة كالت

 . ) على الترتیب ١٠ و ١٢ و ١٢ و  ١٢,٢
انها مماثلة للفترة الـسابقة باالضـافة إلـى  أقـسام الرمـل و بـاب شـرقى  )٢٠٠٦-٢٠٠١( من المالحظ فى الفترة   -د 

 ســـیدى –الرمـــل ( األقـــسام عــشرة أقـــسام وهــى  و اســـتبعاد قــسم العطـــارین لیـــصبح عــدد، والجمــرك ومینـــا البــصل 
)  بــــاب شــــرق– محــــرم بــــك – الدخیلــــة – الجمــــرك – بــــرج العـــرب – المنتــــزة – المنــــشیة – مینــــا البــــصل –جـــابر 

  ،على الترتیب)  ٦,٣ و ٨و ٨,٨و ٩و ٩,٢ و ٩,٧ و١٢,٢ و ١٣,٥و ١٤,٣و ١٧,٨( معدالت متباینة تبلغ ب
  .) ٢٠٠٦-١٩٧٦( ومن خالل العرض السابق لتطور معدل الوفیات الرضع باألقسام خالل فترة الدراسة من 

-٢٠٠١( رة األخیـــرة وأن عـــشرة أقـــسام مـــن المحافظـــة فـــى الفتـــ، یالحـــظ أن معظـــم األقـــسام آخـــذة فـــى االنخفـــاض 
 قــسم كرمــوز ومنهــاأربعــة األقــسام األخــرى ذات معــدالت الوفیــات المنخفــضة و تقــع فــى مجموعــة األقــسام ) ٢٠٠٦

 فـى األلـف وهومعـدل ١١٧حیـث بلـغ فـى الفتـرة األخیـرة معـدل ،ویقع فى المجموعـة ذات معـدالت الوفیـات المرتفعـة 
أمـا عـن ثالثـة األقـسام ، الرضـع بـین أقـسام منخفـضة بتلـك الوفیـات  فیمثل وكأنه جزیـرة مرتفعـة بالوفیـات ًامرتفع جد

  ،) العامریة – اللبان –العطارین ( مثل فى  عدالت الوفیات الرضع المتوسطة وتاألخرى فهى تقع فى مجموعة م
  ٢٠٠٦التوزیع النسبى لوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع باإلسكندریة عام  :ًاعاشر

ٕلجــدیر بالــذكر أن معرفــة أســباب الوفــاة وامكانیــة تــشخیص األمــراض البیئیــة المختلفــة بهــدف التغلــب علیهــا مـن ا
 ص ١٩٩٥،  عبــد الحمیــد محمــد( والحــد منهــا یعــد مــن العناصــر المهمــة فــى الدراســات الجیودیموجرافیــة التطبیقیــة

رهم مــن الــسكان وخاصــة الفئــات وتختلــف أســباب وفیــات الرضــع والطفولــة المبكــرة عــن أســباب وفیــات غیــ ، )١٩٨
فهنـــاك مـــن األمـــراض مـــایعرف بـــأمراض الطفولـــة التـــى تـــصیب األطفـــال فـــى ســـن الرضـــاعة ، المتقدمـــة فـــى الـــسن 

  :آلتى ا ) ١٦-٣( والشكل رقم  ) ١٤ -٣( والسنوات التى تلیها و یوضح الجدول رقم 
یــأتى فــى ، ألمراض المختلفــة معظــم وفیــات األطفــال فــى الــسنة األولــى مــن العمــر ترجــع إلــى اإلصــابة بــا - ١

ٕولها عدة أسـباب وان كـان أهمهـا اضـطرابات تتعلـق بطـول مـدة الحمـل ، مقدمتها الحاالت التى تنشأ فى فترة الوالدة 
 بلغــت  وقــد ،و التهــاب الرئــة الخلقــى و التقــیح البكتیــرى فــى الولیــد و نقــص أكــسجین الــدم بــالرحم و إختنــاق الولیــد 

ــــف نــــسبة اإلصــــابة ،  ســــباب الوفــــاة مــــن إجمــــالى أ% ٤٩,٢رضــــع واألطفــــال النــــسبها مــــن إجمــــالى وفیــــات  وتختل



  ١٣٩

مــن جملــة األمــراض للرضــع  % ٧٢فــنالحظ ارتفــاع هــذه النــسبة فــى األعمــار األولــى  بنــسبة ، بــاالختالف العمــرى 
سة  یـوم و أقــل مــن سـنة و أقــل مــن خمــ٢٨ لفئـة أقــل مــن ًاو تقــل هــذه النـسبة بعــد ذلــك تــدریج، أقـل مــن ســبعة أیـام 

ــــ% ٣٦,٤و % ٤٤و % ٦٨,٣( ســــنوات بنــــسب  ــــف نــــسبة اإل، ) ى الترتیــــب عل ــــاختالف النــــوع كمــــا تختل صــــابة ب
ویـستمر ارتفـاع ، لإلنـاث % ٤١,٩مقابـل  % ٥٩ع معـدل الـذكور بنـسبة حظ انه فى فئة أقل من سبعة أیام ارتففنال

     سـنوات بنـسب ام و أقـل مـن خمـس و أقـل مـن عـًالفئـات أقـل مـن ثمانیـة وعـشرین یومـنسبة الـذكور عـن اإلنـاث فـى 
 .على الترتیب للذكور واإلناث  %) ٤٠,٩،   %٥٩,٢( و %) ٤٠,٩، %٥٩,٢( و %) ٤٠,٥، % ٥٩,٥( 

،            تمثـــــل فــــــى التــــــشوهات الخلقیـــــة بالجهــــــاز العــــــصبى تتـــــأتى بعــــــد ذلــــــك اإلصـــــابة بالتــــــشوهات الخلقیــــــة و - ٢
حیــث بلغــت نــسبها مــن إجمــالى وفیــات ، لكروموزومیــة األخــرى والتــشوهات بالقلــب و متالزمــة الــداون و الــشذوذات ا

 والنـوعى حیـث یالحـظ ف نـسبتها بـاالختالف العمـرى تختلـو، من إجمالى أسـباب الوفـاة % ٢٠,٩الرضع واألطفال 
) علــى الترتیــب % ٢١,٦و  % ٢٣( لرضــع أقــل مــن عــام و لألطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات بنــسبة ارتفــاع نــسبة ا

یـام و أقـل مـن ثمانیـة وعـشرین لفئـة الرضـع أقـل مـن سـبع أ% ١٨,٦،  %١٦,٦لوفـاة و بنـسبة من إجمـالى أسـباب ا
رتفــاع نـــسبة الــذكور عـــن ٕاختالف النـــوع وان كــان فـــى األغلــب او تختلــف نـــسبة  اإلصــابة بــ،   علــى الترتیـــب ًایومــ

و للفئــات العمریــة ) لإلنــاث % ٣٨,٣للـذكور مقابــل % ٦١,٧(أقــل مــن ســبعة أیــام لفئـة اإلنـاث حیــث بلغــت النــسبة ل
، % ٥٦,٨(    ســـنوات بنـــسبة  و أقـــل مـــن عـــام و أقـــل مـــن خمـــسًاى وهـــى أقـــل مـــن ثمانیـــة وعـــشرون یومـــاألخـــر
 .على الترتیب للذكور واإلناث %) ٤٧,٥، %٥٢,٥%) ( ٤٧,١،  %٥٢,٩%) ( ٤٣,٢
رئـوى و عـدوى  التنفـسى وتتمثـل فـى االلتهـاب اللناتجة عن اإلصابة بأمراض الجهـازتأتى بعد ذلك الوفاة ا - ٣
ســباب الوفــاة و أكثــر مــن یتعــرض لهــا هــم األطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات مــن إجمــالى أ% ٩یة حــادة  بنــسبة تنفــس

 ثـم تـأتى بعـد ذلـك الوفـاة الناتجـة عـن اإلصـابة بـاألمراض المعدیـة والطفیلیـة بنـسبة ،وتلیها فئة الرضع أقل من عام 
تلیهـا بـاقى ،  النـزالت المعویـة والمعدیـة  و التـسمم الـدموى سـهال ومن إجمـالى اسـباب الوفـاه وتكمـن فـى اإل% ٨,٣

 مـــن المقـــاییس الحـــساسة للمـــستوى االجتمـــاعى و ًاألخـــرى و إن كانـــت بنـــسبة بـــسیطة فإنهـــا تمثـــل مقیاســـاألمـــراض ا
  بــأحوال الحیــاةًا كبیــرًاســباب الوفیــات فــى بدایــة األعمــار تــرتبط ارتباطــ مــن أًااالقتــصادى وللمجتمــع وذلــك ألن كثیــر

 .و التى یتأثر مستواهم المعیشى بظروفها المختلفة ، ة التى یعیش فیها السكان السائدة فى البیئ
ًتعد صحة األم  و العنایة الصحیة بها أثناء الحمل والوالدة من التغذیة السلیمة للمولود أكبـر العوامـل أثـرا  - ٤

  .  المجتمع على توفیر الوسائل الالزمة لذلك فى حیاة الجنین ثم بعد والدته وهذه العوامل تتأثر هى األخرى بقدرة
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   ٢٠٠٦التوزیع النسبى للوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع لعام ) ١٤-٣( جدول رقم 
 المرض  سنوات٥أقل من  أقل من عام  یوم٢٨أقل من   أیام٧أقل من 

 جملة إناث ذكور ملةج إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور
 اإلجمالى

  أمراض  ٥٧١ ٢٢٧ ٩٦ ١٣١ ٢٠٤ ٨٨ ١١٦ ٩٨ ٣٨ ٦٠ ٤٢ ١٦ ٢٦ العدد
 ٨,٣٢ ٨,٧٨ ٨,٤٧ ٩,٠٣ ٩,٥٥ ٩,٣٦ ٩,٧ ٧,٣١ ٦,٨٣ ٧,٦٥ ٥,٢٦ ٤,٨٣ ٥,٥٦ النسبة معدیة وطفیلیة

 االورام ٨٣ ٦٧ ٢٧ ٤٠ ١٣ ٧ ٦ ٢ ٢ ٠ ١ ١ ٠ العدد
 ١,٢١ ٢,٥٩ ٢,٣٨ ٢,٧٦ ٠,٦١ ٠,٧٤ ٠,٥ ٠,١٥ ٠,٣٦ ٠ ٠,١٣ ٠,٣ ٠ النسبة
أمراض الغدد  ٩٤ ٥٢ ٢٢ ٣٠ ٣٨ ١٦ ٢٢ ٢ ١ ١ ٢ ١ ١ العدد

  الصماء
 ١,٣٧ ٢,٠١ ١,٩٤ ٢,١ ١,٧٨ ١,٧ ١,٨ ٠,١٥ ٠,١٨ ٠,١٣ ٠,٢٥ ٠,٣ ٠,٢١ النسبة  والتمثیل الغذائى

  أمراض ١٦٦ ٩٨ ٤٤ ٥٤ ٥٢ ٢٥ ٢٧ ١١ ٨ ٣ ٥ ٥ ٠ العدد
 ٢,٤٢ ٣,٧٩ ٣,٨٨ ٣,٧٢ ٢,٤٣ ٢,٦٦ ٢,٢٦ ٠,٨٢ ١,٤٤ ٠,٣٨ ٠,٦٣ ١,٥١ ٠ النسبة  الجھاز العصبى

  أمراض ٦١٨ ٣٣٨ ١٦٣ ١٧٥ ٢٤٨ ١٢٢ ١٢٦ ٢٢ ١١ ١١ ١٠ ٥ ٥ العدد
 ٩,٠١ ١٣,٠٨ ١٤,٣٧ ١٢,٠٦ ١١,٦١ ١٢,٩٨ ١٠,٥٤ ١,٦٤ ١,٩٨ ١,٤ ١,٢٥ ١,٥١ ١ النسبة  الجھاز التنفسى

  حاالت تنشأ  ٣٣٧٦ ٩٤١ ٣٨٤ ٥٥٧ ٩٣٩ ٣٨٣ ٥٥٦ ٩١٥ ٣٧١ ٥٤٤ ٥٨١ ٢٣٨ ٣٤٣ العدد
 ٤٩,٢١ ٣٦,٤ ٣٣,٨٦ ٣٨,٣٩ ٤٣,٩٦ ٤٠,٧٤ ٤٦,٧٤ ٦٨,٢٨ ٦٦,٧٣ ٦٩,٣٩ ٧٢,٧٢ ٧١,٩ ٧٣,٢٩ النسبة فى فترة الوالدة

 التشوھات الخلقیة ١٤٣٦ ٥٦٠ ٢٦٦ ٢٩٤ ٤٩٣ ٢٣٢ ٢٦١ ٢٥٠ ١٠٨ ١٤٢ ١٣٣ ٥١ ٨٢ العدد
 ٢٠,٩٣ ٢١,٦٦ ٢٣,٤٦ ٢٠,٢٦ ٢٣,٠٨ ٢٤,٦٨ ٢١,٨ ١٨,٦٦ ١٩,٤٢ ١٨,١١ ١٦,٦٥ ١٥,٤١ ١٧,٥٢ النسبة
  أمراض ونتائج  ٥٩ ٢٦ ٩ ١٧ ٢١ ٩ ١٢ ٧ ٣ ٤ ٥ ٣ ٢ العدد

 ٠,٨٦ ١,٠١ ٠,٧٩ ١,١٧ ٠,٩٨ ٠,٩٦ ١ ٠,٥٢ ٠,٥٤ ٠,٥١ ٠,٦٣ ٠,٩١ ٠,٤٣ النسبة شاذة غیر مصنفة
  جمیع  ٣٤١ ١٦٨ ٨١ ٨٧ ١٢٠ ٥٣ ٦٧ ٣٣ ١٤ ١٩ ٢٠ ١١ ٩ العدد

 ٤,٩٧ ٦,٥ ٧,١٤ ٦ ٥,٦٢ ٥,٦٤ ٥,٦ ٢,٤٦ ٢,٥٢ ٢,٤٢ ٢,٥ ٣,٣٢ ١,٩٢ النسبة األمراض األخرى
  األسباب  ١١٦ ١٠٨ ٤٢ ٦٦ ٨ ٥ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ العدد

 ١,٦٩ ٤,١٨ ٣,٧ ٤,٥٥ ٠,٣٧ ٠,٥٣ ٠,٢٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ النسبة الخارجیة للوفاة
 إجمالى الوفیات ٦٨٦٠ ٢٥٨٥ ١١٣٤ ١٤٥١ ٢١٣٦ ٩٤٠ ١١٩٦ ١٣٤٠ ٥٥٦ ٧٨٤ ٧٩٩ ٣٣١ ٤٦٨ العدد
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النسبة

   .والنسب من حساب الطالبة ، مركز دعم واتخاذ القرار  ، ٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوى ، مدیریة الشئون الصحیة : المصدر 
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  ٢٠٠٦التوزیع النسبى للوفیات الرضع واألطفال حسب سبب الوفاة والسن والنوع باإلسكندریة عام ) ١٦-٣( شكل رقم 
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  ١٤٢

  لخالصة ا
 ال تغیر من أنماطها على یطرأ بما فالوفیات  السكانى، التغیر لمثلث المكمل الثانى الضلع الوفیات دراسة تعد

 بالوفیـات طبیعیـا وینقـصون بالموالیـد طبیعیة زیادة یزیدون فالسكان السكان، بنمو یتعلق فیما الموالید عن أهمیة تقل
  :وقد خلص من دراسة الفصل مایلى ، 
 فـــى ٣٥,٤بمتوســط ) ١٩٢١-١٩١٧ ( یالحــظ أن أعلــى معــدل للوفیــات شــهدته المحافظــة كــان خــالل الفتــرة -١
  . لف فى األ٦,٨ ) ١٩٩٦-١٩٩٢(ى الفترة لف كما وصل هذا المعدل أدناه فاأل
ٕوان كــان معظمهــا نحــو ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( اختلفــت وتباینــت معــدالت الوفیــات بأقــسام اإلســكندریة خــالل الفتــرة  -٢

 )٢٠٠٦-٢٠٠١(  فـى األلـف للفتــرة ٤٩، ٣٨بمعـدل بلـغ ) الجمـرك والعطـارین (  ىمحیـث سـجل قـس، االنخفـاض 
 أقـــل متوســـطات ) المنتـــزة – العامریـــة – الدخیلـــة – بـــرج العـــرب –اللبـــان ( وهـــى ، خمـــسة أقـــسام بینمـــا ســـجلت ، 

   ،ف بقسم المنتزة لفى األ ٤,٦ و فى األلف بقسم اللبان١,٤تباین بینهم معدل الوفیات مابین و  معدالت الوفیات
،  فى نـسبته فـى كـل الفئـات العمریـة ًان االنخفاض لم یكن متساویأ إال انخفاض الوفیات بشكل عام بالمحافظة -٣

فمـن المالحــظ أن نـسبة الهبــوط أكبـر مــا تكــون فـى االعمــار الـصغیرة والمتوســطة ویقــصد بهـا تلــك الفئـات التــى تقــل 
 ًا علـى معـدالت الوفیـات بهـا انعكاسـوقـد انعكـس التقـدم الـصحى،  سـنة ٦٠-١٥ سنة والتى تترواح ما بین ١٥عن 

  .ُ مماثال ًاعمار المتقدمة انخفاضلخاصة باألبینما لم تنخفض معدالت الوفیات ا ، ًاواضح

 أن  مـا یقـرب مـن نـصف  لنـاتختلف األهمیة النسبیة لألسباب الرئیسیة للوفیات فـى محافظـة اإلسـكندریة یبـدو  -٤
 هنـــاك أســباب رئیـــسیة وان، % ٤٧,٧فظــة اإلســـكندریة ینــتج عـــن أمــراض الجهـــاز الــدورى فبلـــغ نحــو الوفیــات بمحا

الـصماء والتمثیـل الغـذائى و أمراض الغـدد % ١٣,٩من الوفیات وهى أمراض األورام % ٣٧,٧ قرابةتسهم مجتمعة 
دیــة والطفیلیـــة أمـــا األمــراض المع% ٥,٦وأمـــراض الجهــاز التنفــسى %  ٧,٥مــراض الجهــاز الهــضمى  أو% ١١,٤

یة األخـــرى أمـــا األســـباب المرضـــ % ٣,١٤ویلیهـــا فـــى ذلـــك الحــوادث ، وهــو نـــصیب ضـــئیل فـــى هــذا المجـــال % ٣
   .من مجموع وفیات اإلسكندریة%  ٢,٤خرى بنصیب سباب الخارجیة األو األ% ٣,٣فتسهم بنصیب 

 فـى األلـف ولـم ٩٣لـغ حیـث ب،  ١٩٧٦أن معدل وفیات الرضع وصل أقصاه فى اإلسـكندریة فـى سـنة یالحظ  -٥
 ٢٠٠٣ فــى ســنة فیــات الرضــع باإلســكندریة  وصــل أدنــى معــدل للویــصل إلــى مثــل هــذا الــرقم فــى الــسنوات التالیــة 

  .  فى األلف من كل مولود حى ١٥,٨بمعدل بلغ 
ٕوان كـــــان معظمهـــــا نحــــــو ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( وتباینـــــت معـــــدالت الوفیـــــات بأقـــــسام اإلســــــكندریة خـــــالل الفتـــــرة  -٦

للفتـرة مـا بـین  ،  فـى األلـف٥٥بمعـدل وصـل إلـى ل أعلى معدل للوفیات الرضع  قسم كرمـوز االنخفاض حیث سج
 بـرج – المنتـزة – المنـشیة – مینـا البـصل – سـیدى جـابر –الرمـل (وعلى النقـیض نجـد أقـسام ، ) ٢٠٠٦، ٢٠٠١( 

عینهـــا تـــرة لفات الرضـــع لســـجلت أقـــل معـــدالت للوفیـــ)  ى بـــاب شـــرق– محـــرم بـــك – الدخیلـــة – الجمـــرك –العـــرب 
 . فى األلف ٦,٣و ١٧,٨تراوحت بین 
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یـأتى فـى مقـدمتها ، معظم وفیات األطفال فى السنة األولى من العمر ترجع إلـى اإلصـابة بـاألمراض المختلفـة  -٧
ٕالحاالت التى تنشأ فى فترة الوالدة ولها عـدة أسـباب وان كـان أهمهـا اضـطرابات تتعلـق بطـول مـدة الحمـل و التهـاب 

بلغـت نـسبها مـن إجمـالى ،  و التقیح البكتیرى فى الولید و نقص أكـسجین الـدم بـالرحم و إختنـاق الولیـد الرئة الخلقى
   . سباب الوفاةمن إجمالى أ% ٤٩,٢الرضع واألطفال وفیات 
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  رابع الفصل ال

   وتوزيعها الجغرافى باإلسكندريةالهجرة
  

  
  .مقدمة 

  .               الهجرة وتیاراتها بمحافظة اإلسكندریة  تطور حجم–ًأوال 

   .محافظات الجمهوریة بین  حركة تبادل المهاجرین بین اإلسكندریة و - ًاثانی

  . الهجرة الخارجیة - ًاالثث

  . بأقسام اإلسكندریة تطور توزیع الوافدین - ًارابع

  .إلى أقسام اإلسكندریة  ٍالوافدین من خارج اإلسكندریةإجمالى كز  مناطق تر- ًاخامس

  . مناطق تركز الوافدین من المحافظات إلى أقسام اإلسكندریة - ًاسادس

  .بأقسام محافظة اإلسكندریة من أقالیم الجمهوریة  توزیع المهاجرین الوافدین - ًاسابع

 . )٢٠٠٦-١٩٩٦( محافظة اإلسكندریة لعامى  إلى الوافدة الهجرة  أسباب- ًاثامن

  . ٢٠٠٦إلى أقسام محافظة اإلسكندریة  الوافدة الهجرة ب أسبا- ًاتاسع

  .الخالصة 
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  مقدمة
ـــــل ظـــــاهرة ا  مـــــن موضـــــوعات علـــــوم الجغرافیـــــا ًا وأساســـــیًا مهمـــــًالهجـــــرة والتـــــنقالت الـــــسكانیة موضـــــوعتمث

ومــرد ذلــك مــایرتبط بالظــاهرة مــن متغیــرات عدیــدة تــدخل فــى ، والــدیموجرافیا و علــم االجتمــاع علــى حــد ســواء 
فنجـــد أن المنظـــور االجتمـــاعى ، فعلـــى الـــصعید االجتمـــاعى ،یم البحـــث الجغرافـــى والـــسكانى واالجتمـــاعى صـــم

 ًا علـم االجتمـاع قـدیمكتابـاتوتطالعنـا ، یعالج ظاهرة الهجرة بما تتـصمنه مـن طـابع اجتمـاعى وثقـافى واخالقـى 
، المتغیـرات االجتماعیـة و  الثقافیـة  بالعدید من الدراسات التـى مالـت إلـى ربـط ظـاهرة الهجـرة بكثیـر مـن ًاوحدیث

 وعلـى الـصعید ،وخاصة تلك التى عنیت بمشكالت التوافق االجتماعى والتكیـف الثقـافى للجماعـات المهـاجرین 
لكــل ) غیــر الطبیعــى ( ینظــر إلــى الهجــرة والتــنقالت الــسكانیة علــى أنهــا المــصدر الثــانى ، الــدیموجرافى البحــت 

نجــد أن الهجــرة والتــنقالت ، ٕواذا مــا انتقلنــا إلــى مجــال البحــث الجغرافــي  ،مجتمــع تغیــرات البنــاء الــدیموجرافى لل
ًالسكانیة كانت والتزال مجاال خصبا لعدد الحصر له من الدراسات والبحوث الجغرافیة   الجغرافیون فقد أبدى ،ً

 التغیـر عـن سئولةالمـ الثالثـة العناصـر أحد الهجرة لكون ؛وذلك غیرھم من أكثر السكان بھجرة خاصا اھتماما
 جوانـب، عـدة مـن الـسابقین العنـصرین هـذین عـن الهجـرة اختلفـت ٕوان والوفیـات، الموالیـد جانـب إلـى الـسكانى

 الهجـرة فـإن دقیـق، بـشكل قیاسـهما ثـم ومـن عنهمـا بیانـات جمـع یـسهل اللتـین والوفیـات الخـصوبة عكـس فعلـى
 بالخـصوبة بالمقارنـة الهجـرة عـن معلوماتنـا قـلت ثـم ومـن والوضـوح، الدقـة مـن الدرجة تلك بمثل قیاسها یصعب

  .)  ٥٢٠ ص ، ١٩٨٠، عیانة  أبو محمد فتحى( والوفیات
منهـا ،  مـن المـشكالت ًاالت تواجـه كثیـرن دراسة الهجرة مازعدد العلوم فى دراسة الهجرة فإوعلى الرغم من ت

ة انتقـال البـشر مـن مكـان الـسكن  ویمكن تعریف الهجرة بأنها حرك،" هجرة "االختالف على تعریف معنى كلمة 
Place of abode  إلـى مكـان آخـر یطلـق علیـه مكـان الوصـول Place of destination  ألى سـبب سـواء 

 فانتقـال الـسائح والرعـاة الینـدرج تحـت ،ولـیس كـل انتقـال هجـرة  ، ًا أم اجتماعیـًا أم سیاسـیًاقتـصادیأكان السبب ا
ســواء بــصورة ، ك الــوطن أو المكــان الــذى یعــیش فیــه فــوق أرضــه مــسمى الهجــرة ؛ألن المهــاجر یفتــرض فیــه تــر

  ،قد یكون داخل حدود الدولة أو عبر الحدود الدولیة ،  إلى مكان  أم بصورة مؤقتةنهائیة
 طــرق ةهنــاك ثالثــ، وفــى محاولــة لتقــدیر حجــم الهجــرة وتیاراتهــا وتوزیعهــا علــى رقعــة محافظــة اإلســكندریة 

وهــى طریقـة محـال المـیالد ومعادلـة الموازنـة و اسـتخدام معــدل ، صـول إلـى ذلـك رئیـسیة یمكـن اتباعهـا بغیـة للو
نهــا فــى النهایــة یمكــن أن توضــح حجــم الهجــرة إال أ، ه الطــرق مزایاهــا و عیوبهــا ولكــل مــن هــذ، البقــاء القــومى 

یة ل المهـاجرین بــین اإلســكندركمـا یعــرض هـذا الفــصل حركـة تبــاد، ن باإلســكندریة وتوزیـع وخــصائص المهـاجری
المحافظات المصریة  و منـاطق تركـز المهـاجرین داخـل أقـسام المحافظـة و كـذلك أسـباب الهجـرة الوافـدة سـواء و

  .كانت للمحافظة أو ألقسام المحافظة 
   بمحافظة اإلسكندریة  حجم الهجرة وتیاراتها تطور:ًأوال

و یوضــح الجــدول رقــم ، حــصائى واحــد  هــو تعــدادات الــسكان اســة تیــارات الهجــرة علــى مــصدر إرتعتمــد د 
 إلیـه مجمــوع ًاهــو مجمـوع األفـراد الوافـدین مـضافو( حـساب  معـدل الهجـرة الكلیـة ) ١-٤( والـشكل رقـم ) ١-٤(

الــذى یمثــل عــدد المهــاجرین (معــدل الهجــرة الوافــدة )  مــن ســكان المنطقــة فــى ســنة معینــة ١٠٠٠النــازحین لكــل 



  ١٤٦

و معـــدل الهجـــرة )  ا المكـــان فـــى ســـنة معینـــة  مـــن الـــسكان فـــى هـــذ١٠٠٠الـــذین یـــصلون إلـــى مكـــان مـــا لكـــل 
ن فــى هــذه المنطقــة  مــن الــسكا١٠٠٠وهــو عــدد المهــاجرین الــذین یغــادرون منطقــتهم األصــلیة لكــل (المغــادرة 

  .* )٣٥ ، ٣٤ص  ، ١٩٩٩، دلیل السكان ( )ة نیوذلك فى سنة مع
فى محافظة اإلسكندریة ) لصافیة الكلیة والوافدة والمغادرة و ا( حجم الهجرة ومعدالتها  ) ١-٤( جدول رقم 

   فى األلف)٢٠٠٦-١٩١٧( من الفترة 
 الھجرة الصافیة  الھجرة المغادرة  الھجرة الوافدة  الھجرة الكلیة 

 المعدل العدد  المعدل العدد المعدل  العدد  المعدل العدد  السنوات 
٢٦٥,٨ ١١٨١٧٢ ٨٥,٩ ٣٨٢٠٠ ٣٥١,٧ ١٥٦٣٧٢ ٤٣٧,٦ ١٩٤٥٧٢ ١٩١٧ 
٣١١,٣ ١٧٨٤١٥ ٦٢,٩ ٣٦٠٣٤ ٣٧٤,٢ ٢١٤٤٤٩ ٤٣٧,١ ٢٥٠٤٨٣ ١٩٢٧ 
٢٤٢,٢ ١٦٦٠٨٢ ٧٣,٢ ٥٠١٩٤ ٣١٥,٤ ٢١٦٢٧٦ ٣٨٨,٦ ٢٦٦٤٧٠ ١٩٣٧ 
٢٣٠,٥ ٢١١٨٧١ ٧٥,٤ ٦٩٣٢٥ ٣٠٦ ٢٨١١٩٦ ٣٨١,٤ ٣٥٠٥٢١ ١٩٤٧ 
٢١٧,٨ ٣٣٠٣١٩ ٦٦,٢ ١٠٠٣١٣ ٢٨٤ ٤٣٠٦٣٢ ٣٥٠,٢ ٥٣٠٩٤٥ ١٩٦٠ 
١٦٣,٥ ٢٩٤٣٨٥ ٥٣,١ ٩٥٦٧٠ ٢١٦,٦ ٣٩٠٠٥٥ ٢٦٩,٧ ٤٨٥٧٢٥ ١٩٦٦ 
١٣٤,٣ ٣١٢٧٠٠ ٥١,٧ ١٢٠٣٠٠ ١٨٦ ٤٣٣٠٠٠ ٢٣٧,٧ ٥٥٣٣٠٠ ١٩٧٦ 
٩٥,٢ ٢٨٠١٠٠ ٤٤,٨ ١٣١٨٠٠ ١٣٩,٩ ٤١١٩٠٠ ١٨٤,٧ ٥٤٣٧٠٠ ١٩٨٦ 
٥٤,٤ ١٧٦٣٠٠ ٣١,١ ١٠٠٨٠٠ ٨٥,٥ ٢٧٧١٠٠ ١١٦,٧ ٣٧٧٩٠٠ ١٩٩٦ 
٣٦,٥ ١٥٠٦٠٠ ٣٠ ١٢٣٧٠٠ ٦٦,٥ ٢٧٤٣٠٠ ٩٦,٥ ٣٩٨٠٠٠ ٢٠٠٦ 
 مــن الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة ٢٠٠٦إلــى ١٩٧٦مــن ،  فتحــى محمــد أبــو عیانــة ١٩٦٦إلــى ١٩١٧مــن عــام : المــصدر 

  .واألحصاء والمعدل من حساب الطالبة 
وحساب الهجرة الصافیة ومعدل صافى الهجرة الـذى یبـین التـأثیر النهـائى لمحـصلة عملیتـى الهجـرة الداخلـة 

ة  نــی مـن سـكان المنطقـة فـى سـنة مع١٠٠٠ یعبـر عنـه بالزیـادة أو النقــصان لكـلو، والخارجـة لـسكان منطقـة مـا 
  :جدول یتضح اآلتى ومن هذا ال

فعلــى حــین بلــغ معــدل الهجــرة الكلیــة ، تــسم حجــم الهجــرة الكلیــة بالتنــاقص المــستمر مــن تعــداد آلخــر ا -١
 لتعـــداد ًافـــى األلـــف تبعـــ ٩٦,٥المعـــدل أدنـــاه  وبلـــغ ًاانخفـــض تـــدرجی ، ١٩١٧ًبعـــا لتعـــداد  فـــى األلـــف ت٤٣٧,٦
٢٠٠٦.  
 حیــث بلــغ نــسبة ١٩٢٧ لتعــداد ًاة كــان تبعــوصــل أعلــى معــدل للهجــرة الوافــدة إلــى محافظــة اإلســكندری -٢

 نـسمة ٢١٤٤٤٩ فى األلـف  بعـدد وافـدین بلـغ ٣٧٤,٢المهاجرین من إجمالى عدد سكان المحافظة لهذا العام 
افــدین بلــغ  مــن إجمــالى عــدد ســكان المحافظــة بعــدد و فــى األلــف ٦٦,٥وقــد كــان أقــل معــدل للهجــرة الوافــدة ، 

 . ٢٠٠٦ لتعداد ًا نسمة وذلك تبع٢٧٤٣٠٠

                                                
  :من الدراسة فى طرق قیاس الهجرة الداخلیة راجع لمزید  *
الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، قیاس الهجرة الداخلیة فى جمهوریة مصر العربیة ،  حسین أنور عبد الرحمن  خلیل - ١

  . ٣٥-٨ص ص  ، ١٩٩١، األردنیة 
2- Bouge , D, J,, Geography of Population , second Edition , translated by Beaver 
Longmans, London , 1968, Pp,758-760. 
3- Woods, R,, Population Analysis in Geography, London,1982,Pp,166-172. 



  ١٤٧

  فى محافظة اإلسكندریة ) الكلیة والوافدة والمغادرة و الصافیة ( حجم الهجرة ومعدالتها ) ١-٤( شكل رقم 
   فى األلف)٢٠٠٦-١٩١٧( من الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 فـى األلـف ٨٥,٩ بنـسبة ١٩١٧ لتعـداد عـام ًادرة من محافظـة اإلسـكندریة تبعـغابلغ أعلى معدل للهجرة الم -٣
كمـــا وصـــل أقـــل معـــدل للهجـــرة المغـــادرة ،  نـــسمة ٣٨٢٠٠مــن إجمـــالى عـــدد ســـكان المحافظـــة بعـــدد مغـــادرین  بلـــغ 

 فــــى األلــــف  مــــن إجمــــالى عــــدد ســــكان المحافظــــة بعــــدد مغــــادرین بلــــغ ٣٠ بنــــسبة ٢٠٠٦ لتعــــداد ًابالمحافظــــة تبعــــ
١٢٣٧٠٠.  

ــــة  ( زیــــادة مــــستمرة) ١-٤( حه الــــشكل رقــــم یمثــــل صــــافى الهجــــرة كمــــا یوضــــ -٤ إلــــى ســــكان )  هجــــرة موجب
 ٢٠٠٦ حـــسب تعـــداد ًا مهـــاجر١٥٠٦٠٠جـــم الهجـــرة الـــصافیة فقـــد بلـــغ ح، المحافظـــة مـــن فتـــرة تعدادیـــة إلـــى أخـــرى 

 ذا ماقورنـــت بقیـــة أنهـــا أقـــل نـــسبة إویالحـــظ،  فـــى األلـــف مـــن جملـــة ســـكان اإلســـكندریة ٣٦,٥وبمعـــدل وصـــل إلـــى 
 ١٧٨٤١٥ فى األلـف بعـدد ٣١١,٣ بـ ١٩٢٧و بلغ أعلى معدل للهجرة الصافیة حسب تعداد ، التعدادات المذكورة 

 والهجــرة الــصافیة ومعــدالتها بمحافظــة اإلســكندریة تؤكــد مــدى أهمیــة الهجــرة فــى األســهام فــى نمــو الــسكان ًامهــاجر
 .بالمحافظة 
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  ١٤٨

 
  بین محافظات الجمهوریة ین بین اإلسكندریة و حركة تبادل المهاجر : ًاثانی

وهـى أسـهل فـى ،  وهى تعنى انتقال الفرد من مكان إلى آخر داخل حـدود الدولـة الواحـدة ،وهى الهجرة الداخلیة 
 مــن الهجــرة ًا وأمانــًاأكثــر أمنــحیــث التعــوق الحــدود الــسیاسیة حركــة األفــراد كمــا أنهــا ؛ حــدوثها مــن الهجــرة الدولیــة 

  .لذلك فالهجرة الداخلیة أكبر فى حجمها من الهجرات الدولیة الدولیة و
اخـــتالف تیــارات الهجـــرة مـــن و إلـــى اإلســـكندریة حـــسب )  ٢ -٤(والـــشكل رقـــم ) ٢ -٤( ویوضــح الجـــدول رقـــم 

  :تخدام طریقة بیانات محل اإلقامة السابق  ومنها یتضح اآلتى مناطق الوفود أو المغادرة باس
   الهجرة الوافدة  -١

 مـن %٦٨,٣بنـسبة ،ًامهـاجر١٧٤٩٨٤ نحـو الوافدین من محافظات الدلتا إلى المحافظة المهاجرین إجمالى بلغ
 فـى ًافة والقـرب الجغرافـى كـان لـه دور  یمكن القـول بـأن عامـل المـس ومن ثم٢٠٠٦ لتعداد ًاتبع الهجرة صافى جملة

ـــیم الوجـــه القبلـــى بعـــدد ، توجـــه المهـــاجرین إلـــى المحافظـــة  لیـــصبح ، % ٢٦,١ بنـــسبة ًا مهـــاجر٦٦٩٢٣ثـــم یلیـــه أقل
ثــم ، مــن جملــة صــافى الهجــرة ، % ٨٩,٤ً مهــاجرا بنــسبة ٢٢٩٠٧٤قلیمــین عــدد اإلن مجمــوع المهــاجرین مــن هــذی

، %٢,٧بنـــسب ) القـــاهرة الكبـــرى و محافظـــات القنـــاة و محافظـــات الحـــدود ( یلیهمـــا بعـــد ذلـــك علـــى الترتیـــب أقـــالیم 
  -:محافظات مصادر المهاجرین إلى مایلى ضوء ماسبق تصنیف ویمكن فى ، على الترتیب % ١,٢، %١,٦

   )٢٠٠٦ لتعداد ًا ألف مهاجر١٢أكثر من ( لوافدین  ل مرتفعةًاأعدادمحافظات حققت  -أ
 مثلمـا ًاألـف مهـاجر٩٠ یزیـد إلـى أكثـر مـن   بلًا ألف مهاجر١٢ا عدد الوافدین عن هى المحافظات التى یزید به

التـــى أســــهمت فـــى الهجـــرة إلــــى و،  فـــى مقدمـــة المحافظــــات بالجمهوریـــة  التـــى تــــأتى)البحیـــرة ( وجـــد فـــى محافظــــة 
كمـا ، من جملـة المهـاجرین الوافـدین % ٣٦,٤ً مهاجرا بنسبة ٩٣٢٢٩حیث بلغ عدد المهاجرین نحو  ، اإلسكندریة 

 ، د حـسنسـعد أحمـ) (حیث تعتبر اإلسكندریة مهجـر تقلیـدى ألبنـاء سـوهاج ( تضم هذه المجموعة محافظة سوهاج 
بــسبب ارتفــاع كثافــة الــسكان وبــسبب وجــود نــسبة كبیــرة مــن الملكیــات الكبیــرة قبــل الثــورة ممــا ، )١٨٣ص  ، ١٩٩٤

 ، ١٩٩٤ ، محمـد الـسید غـالب( ویتجـه المهـاجرون نحـو القـاهرة واإلسـكندریة ،دفع الفالحـین المعـدمین إلـى الهجـرة 
 ٣٢١٧٠ دین إلــى اإلســكندریة والتــى أســهمت بنحــو وتــأتى بعــد محافظــة البحیــرة مــن حیــث عــدد الوافــ، ) ١٧٣ص 

 تــــــأتى بعــــــد ذلــــــك محافظــــــة كفــــــر الــــــشیخ والتــــــى أســــــهمت بنحــــــو ، مــــــن جملــــــة الوافــــــدین % ١٢,٧ًمهــــــاجرا بنــــــسبة 
  .ًمهاجرا ٢٣٥٥٩

  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٩

  أعداد السكان الوافدین والمغادرین إلى محافظة اإلسكندریة ونسبتهم حسب محل اإلقامة السابق ) ٢-٤( جدول رقم 
  ٢٠٠٦ًبعا لتعداد ت

صافى  % النازحون % الوافدون المحافظة قلیماإل
 % الھجرة

 ١٢,٨- ٢١١٧٧- ٢٥,٠٢ ٢٢٦٠٥ ٠,٥٦ ١٤٢٨ القاھرة
 ٤,٥- ٧٣٩٦- ١٢,٠٤ ١٠٨٧٦ ١,٣٦ ٣٤٨٠ الجیزة

القاھرة
 الكبرى  
 

 ٠,٨- ١٣٠٠- ٣,٧٢ ٣٣٦١ ٠,٨ ٢٠٦١ القلیوبیة
 ١٨,١- ٢٩٨٧٣- ٤٠,٧٨ ٣٦٨٤٢ ٢,٧٢ ٦٩٦٩ الجملة

 ٠,٣ ٤٢٣ ٠,٧٧ ٦٩٢ ٠,٤٤ ١١١٥ دمیاط
 ١٣,٤ ٢٢١٣١ ١,٥٨ ١٤٢٨ ٩,٢ ٢٣٥٥٩ كفر الشیخ
 ١١,٤ ١٨٨٧٦ ٢,٦٥ ٢٣٩٣ ٨,٣١ ٢١٢٦٩ الغربیة
 ٩ ١٤٩٣٩ ٢,٤ ٢١٧٠ ٦,٦٨ ١٧١٠٩ المنوفیة
 ٢,٣ ٣٨٣٢ ٢,٢٦ ٢٠٣٨ ٢,٢٩ ٥٨٧٠ الشرقیة
 ٧,١ ١١٧٩٦ ١,١٥ ١٠٣٧ ٥,٠١ ١٢٨٣٣ الدقھلیة

الدلتا
 

 ٤٩ ٨١١٩٢ ١٣,٣٢ ١٢٠٣٧ ٣٦,٤١ ٩٣٢٢٩ البحیرة
 ٩٢,٥ ١٥٣١٨٩ ٢٤,١٣ ٢١٧٩٥ ٦٨,٣٤ ١٧٤٩٨٤ الجملة

 ٢,١- ٣٤٣٧- ٥,٠٤ ٤٥٤٩ ٠,٤٣ ١١١٢ بور سعید
 ١,٩- ٣١٢٧- ٤,٣٩ ٣٩٦٥ ٠,٣٣ ٨٣٨ األسماعیلیة

القناة
 

 ٣,١- ٥١١٢- ٨,١٨ ٧٣٨٦ ٠,٨٩ ٢٢٧٤ السویس
 ٧- ١١٦٧٦- ١٧,٦ ١٥٩٠٠ ١,٦ ٤٢٢٤ الجملة

 ٠,٨ ١٣٥٨ ٠,٠٩ ٨٥ ٠,٥٦ ١٤٤٣ الفیوم
 ٠,٧ ١٢٣٨ ٠,٤٦ ٤١٨ ٠,٦٥ ١٦٥٦ بنى سویف

 ٣ ٤٨٩٤ ٠,٤٢ ٣٨٣ ٢,٠٦ ٥٢٧٧ المنیا
 ٧,٦ ١٢٦١٩ ٠,٩٢ ٨٢٩ ٥,٢٥ ١٣٤٤٨ أسیوط

 ٤,٢ ٦٩٥٨ ١,٠٦ ٩٦٠ ٣,٠٩ ٧٩١٨ قنا
 ٢,٢ ٣٧٠١ ١,٤٥ ١٣١٠ ١,٩٦ ٥٠١١ أسوان

الو
جھ القبلى

 

 ١٨,٨ ٣١٢٢٥ ١,٠٥ ٩٤٥ ١٢,٥٦ ٣٢١٧٠ سوھاج
 ٣٧,٤ ٦١٩٩٣ ٥,٥ ٤٩٣٠ ٢٦,١ ٦٦٩٢٣ الجملة

البحر 
 ٠,٨- ١٣٥٣- ١,٥٩ ١٤٣٢ ٠,٠٣ ٧٩ األحمر

الوادى 
 ٠,١- ١٧٢- ٠,٢٩ ٢٥٨ ٠,٠٣ ٨٦ الجدید

 ٢,٨- ٤٦٧٧- ٨,١٣ ٧٣٤٢ ١,٠٤ ٢٦٦٥ مطروح

ت 
محافظا

  
الحدود

 

 ١- ١٦٩٠- ٢,٠٤ ١٨٤٤ ٠,٠٦ ١٥٤ سیناء
 ٤,٨- ٧٨٩٢- ١٢ ١٠٨٧٦ ١,٢ ٢٩٨٤ الجملة

 ١٠٠ ١٦٥٧٤١ ١٠٠ ٩٠٣٤٣ ١٠٠ ٢٥٦٠٨٤ اإلجمالى
  ٢٠٠٦ تعداد السكان –ًالنسب من حساب الطالبة اعتمادا على بیانات مصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بیانات الهجرة : المصدر 
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ة حسب محل االقامة نسبة السكان الوافدین والمغادرین من و إلى محافظة اإلسكندری) ٢ -٤( شكل رقم 
  ٢٠٠٦السابق عام 
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 بنــسبة ًا مهـاجر٢١٢٦٩أمـا الغربیـة فتـأتى فـى الترتیـب الرابـع  حیـث أسـهمت بنحـو ، جملـة الوافـدین مـن % ٩بنـسبة 
بنـــسب ) المنوفیـــة وأســـیوط والدقهلیـــة ( وتـــأتى بعـــد ذلـــك وعلـــى الترتیـــب محافظـــات ، مـــن جملـــة المهـــاجرین % ٨,٣

مــن % ٨٣,٤فكــأن هــذه المجموعــة قــد أرســلت مجتمعــة بنحــو ، مــن جملــة المهــاجرین % ٦,٧إلــى %٥متقاربــة مــن 
ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن أن محافظـــة المنوفیـــة تحتـــل المركـــز األولـــى ، جملـــة المهـــاجرین الوافـــدین إلـــى اإلســـكندریة 

أمــــا عــــن  ، ٕ ویرجــــع ذلــــك إلــــى ارتفــــاع كثافــــة الــــسكان والــــى تفتــــت الملكیــــة الزراعیــــة،بالنــــسبة للمحافظــــات الطــــاردة 
 ، ١٩٩٤ ، محمــد الــسید غــالب( فهــى مــن المحافظــات الطــارده للــسكان  )الغربیــة و أســیوط والدقهلیــة(محافظــات ال

   .)١٧٣ص 
   متوسطة للوافدین أعدادمحافظات حققت  -ب

ن هـذه  حیـث یتـضح أ، ًا إلـى ألفـى مهـاجرًا ألـف مهـاجر١٢ عدد المهاجرین من محافظات التى یترواح بهاالهى 
فظاتهــا مــن أقلــیم التــى كانــت أغلــب محا، وعـة تــضم محافظــات مــن جمیــع األقــالیم بخــالف المجموعـة الــسابقة المجم

تـــأتى فـــى مقـــدمتها ، وتتكـــون هـــذه المجموعـــة مـــن ثمـــانى محافظـــات ، ن مـــن أقلـــیم الوجـــه القبلـــى الـــدلتا و محافظتـــا
مـن جملـة الوافـدین إلـى المحافظــة ،  %٣ بنـسبة ًا مهـاجر٧٩١٨محافظـة قنـا والتـى أسـهمت فـى الهجـرة الوافـدة بعــدد 

 فـى عـدد الوافـدین إلـى اإلسـكندریة بحكـم البعـد ًاالتـى تعـد مـن محافظـات الـدلتا أقـل إسـهامثم تلیها محافظة الـشرقیة و
الجغرافى عن المحافظة فیلجأ معظم المهاجرین منها إلى محافظات أخرى مثل محافظة السویس حیـث تعـد الـشرقیة 

وذلـك بــسبب القـرب المكـانى للمحــافظتین حیـث تعــد ،  فـى الهجــرة الوافـدة إلــى الـسویس ًاسـهامأكبـر المحافظــات إمـن 
) ١٩٧٣-١٩٦٧(  مــن المهــاجرین مــن الــسویس خــالل الفتــرة مــا بــین ًاالــشرقیة مــن المحافظــات التــى اســتقبلت عــدد

فــــدین إلــــى  الواوتــــأتى بعــــد الــــشرقیة مــــن حیــــث عــــدد المهــــاجرین) ٧٦ص  ، ٢٠٠٦ ، حــــسین عبــــد الفتــــاح محمــــد(
مـــن المهـــاجرین % ٤ً مهـــاجرا بنـــسبة ٥٠١١  ،٥٢٧٧ بنحـــو تاســـهماإلســـكندریة محافظتـــا المنیـــا و أســـوان واللتـــان أ

ـــ حققـــت معـــدالت متوســـطة د أســـوان والمنیـــا وقنـــا فـــى مجموعـــة وجـــوباســـتعراض أســـباب و، ى المحافظـــة الوافـــدین إل
بعت بالمــصانع والمــصالح الحكومیــة والهیئــات و دو أهمهــا متمثلــة فــى أن محافظــة اإلســكندریة قــد تــشیبــ، للوافــدین 

ــــاك مجــــال لهجــــرة النــــاس إلیهــــا ، المؤســــسات  ــــم یعــــد هن ــذب ثــــم بالمهــــاجرین إلیهــــا ول ثــــم فاضــــت ، أى عوامــــل الجــ
 ثـم تـأتى ،ٕاإلسكندریة على جاراتها مـن المحافظـات وان كـان أهمهـا محافظـة مطـروح فارتفعـت بهـا نـسبة المهـاجرین 

% ٤ بنــسبة ًا مهــاجر١٠٤٨٠بعــدد مهــاجرین بلــغ )  القلیوبیــة – الــسویس – مطــروح -زة الجیــ( بعــد ذلــك محافظــات 
 فمحافظـــة الجیـــزة والقلیوبیـــة بحكـــم القـــرب الجغرافـــى مـــن محافظـــة ،المهـــاجرین الوافـــدین إلـــى المحافظـــةمـــن إجمـــالى 

 أمـا ، طـاردة لهـم  للوافـدین ولیـستا وأصـبحتا محـافظتین جـاذبتینالقاهرة التـى تـشبعت مـن المهـاجرین فاضـت علیهمـ
 و قلـة تـوافر فـرص العمـل – لیبیـا –وعدم اهتمام الحكومة بهـا لـسیادة االسـتقرار مـع جیرانهـا ، عن محافظة مطروح 

محمــد أحمــد (فـــأتجه الــسكان للبحــث عــن فــرص عمــل أفــضل فــى المحافظــات الكبیــرة و إن كــان أهمهــا اإلســكندریة 
   .)٢٩ص  ، ٢٠٠٢ ، محمد السودانى
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   منخفضة للوافدین ًا أعدادت حققتمحافظا -ج
ن هـذه المجموعـة تتكـون مـن تـسع محافظـات  إ ، ًاها عدد الوافـدین عـن ألفـین مهـاجروهى المحافظات التى تقل ب
          وتتمثـــل فـــى محافظـــات ًاراوح مـــابین ألفـــین إلـــى ألـــف مهـــاجر محافظـــات تتـــ:أولهمـــا یمكــن تقـــسیمها إلـــى مجمـــوعتین 

 ٦٧٥٤ هــاجرین الوافــدین منهــا مجمعــة قرابــةبلــغ عــدد الم)  بــور ســعید– دمیــاط –القــاهرة  – الفیــوم –بنــى ســویف ( 
تتمثـل فـى المحافظـات التـى تقـل بهـا عـدد  : لثانیـة المجموعـة اأمـا عـن ، من جملـة الوافـدین % ٢,٦ًمهاجرا بنسبة 

بلــغ )  البحراألحمــر –یــد  الــوادى الجد–ســیناء  –ســماعیلیة اإل( وتمثــل فــى محافظــات ، ًالوافــدین عــن ألــف مهــاجرا 
مــن إجمــالى المهــاجرین الوافــدین إلــى ، % ٥ً مهــاجرا بنــسبة ١١٥٧ ین الوافــدین إلــى اإلســكندریة قرابــةعــدد المهــاجر

   .المحافظة 
  هجرة  المغادرة من اإلسكندریة ال -٢

 مـا یعـرف بـصافى ویـشكل الفـرق بینهـا وبـین الهجـرة الوافـدة،   تمثل الهجرة المغادرة أحد عناصر ظـاهرة الهجـرة 
وقــد ، قــة حــسب قــوة أو ضــعف عوامــل الجــذب والطــرد الكامنــة بهــا أى مقــدار مــا تكــسبه أو تخــسره المنط، الهجــرة 

ادرة المغـــوســـماتها یـــضاح شـــكل الهجـــرة وهـــذه محاولـــة إل،  نحـــو اإلســـكندریة ســـبق اســـتعراض ظـــاهرة الهجـــرة الوافـــدة
المغـادرین إلـى محافظـات القـاهرة  المهـاجرین إجمـالى بلـغفقـد ،  محافظـات مـصر باإلسـكندریة والمتجهـة نحـو بقیـة

 ثـم یلیـه ٢٠٠٦ لتعـداد ًاتبعـ الهجـرة صـافى جملـة مـن %٤٠,٨ بنـسبة ،ًامهـاجر ٣٦٨٤٢ نحـو الكبـرى مـن المحافظـة
 ًا مهــاجر٥٤٦٣٧لیــصبح مجمــوع المهــاجرین مــن هــذین اإلقلیمــین % ٢٤ بنــسبة ًا مهــاجر٢١٧٩٥أقلــیم الــدلتا بعــدد 

محافظـات القنـاة و محافظـات الحـدود (ثم یلیهما بعد ذلك على الترتیـب أقـالیم ، ن جملة المغادرین م% ٦٤,٩بنسبة 
  . على الترتیب% ٥,٥، %١٢، %١٧,٦بنسب ) ومحافظات الوجه القبلى 

 فإنهــا فــى، المــصریة نحوهــا علــى مــر العــصور ذا كانــت اإلســكندریة  تجتــذب العدیــد مــن أبنــاء المحافظــات فــإ
لكن تتباین قـوة العوامـل التـى دفعـت هـؤالء الـسكندریین لتـرك ، ل بعض أبنائها نحو هذه المحافظات ترسنفسه الوقت 

 -٤ (والـشكل رقـم ) ٢-٤(ویتضح ذلك من استعراض معدالت الهجرة المغادرة ویتـضح مـن الجـدول رقـم ، موطنهم 
 جاذبـة للمهـاجرین مـن اإلسـكندریة المحافظـات الحركة الهجرة المغـادرة مـن اإلسـكندریة ویمكـن مـن خاللهـا تقـسیم ) ٢

  :إلى ثالث مجموعات كما یلى 
   مغادرین  نازحین مرتفعة  من الًاستقبلت أعدادامحافظات  -أ

تمثـل هـذه المجموعـة فـى و ، ًا اآلف مهـاجر١٠سكندریین أكثـر مـن وهى المحافظات التـى اسـتقبلت أعـداد مـن الـ
 ًا مهـــاجر١٠٨٧٦و ١٢٠٣٧و٢٢٦٠٥حیـــث أســهمت بنحــو )  الجیــزة – البحیــرة –القـــاهرة ( ثــالث محافظــات وهــى 

،  مـن الـسكندریین  ویالحظ أن القاهرة تـستأثر بنـسبة كبیـرة،على الترتیب % ١٢و % ١٣,٣و % ٢٥وبنسب بلغت 
تـى تكـسب لنهـا تعـد المحافظـة الوحیـدة احتـى إ ، ًاالقاهرة تملك عوامل جذب قویة جـد لكون ًا طبیعیًاویمثل هذا وضع

تـــأتى  ،) ٥٦ص  ، ١٩٩٣ ، حـــسین عبـــد اللطیـــف( الهجـــرة مـــع اإلســـكندریة علـــى مـــر العـــصورفـــى حـــساب صـــافى
رة  مـن البحیـًاة لـوحظ أن اإلسـكندریة تكـسب دائمـو مـن حـساب صـافى الهجـر، البحیرة فى المرتبة الثانیـة بعـد القـاهرة 

سـواء المتعلقــة ، مجـاالت شـتى ویعمـل هــؤالء الـسكندریین فـى البحیـرة فـى  ، ًا وحـدیثًاعلـى مـر فتـرات التعـدادات قـدیم
 اإلسـكندریة والبحیـرة بیـنهم فمحافظتـا، إلسـكندریة بـسبب الـزواج بأعمال التدریس أو فى المصانع وهناك مـن یغـادر ا



  ١٥٣

البحیــرة واقعــة فــى مجــال النفــوذ اإلقلیمــى عتبــار سبب القــرب الجغرافــى وكــذلك الوالتــى نــشأت بــ، عالقــات متــشابكة 
فــال ،  للقــاهرة  ًا طبیعیــًازة حیــث تعــد هــذه المحافظــة أمتــدادمحافظــة البحیــرة محافظــة الجیــ ثــم تــأتى بعــد ،لإلسـكندریة 

   .تجتذبهم من المغادرین السكندریینغرابة إذن فى ارتفاع نسبة من 
   متوسطة من المغادرین ًامحافظات استقبلت أعداد -ب 

، محافظــات التمثــل فــى خمــس ن وة آالف مــن المغــادریو قــد اســتقبلت كــل مــن هــذه المحافظــات أكثــر مــن ثالثــ
 و ٧٣٤٣ و ٧٣٨٦سـهمت بنحـو   حیـث أ) القلیوبیـة –سـماعیلیة  اإل– بور سعید – مطروح –السویس  (    وهى

وهــــى فــــى ، علــــى الترتیــــب  % ٣,٧و % ٤,٤و %٥و %٨و %٨,٢ وبنــــسب ًا مغـــادر٣٣٦١ و ٣٩٦٥ و ٤٥٤٩
الــسویس  -وعلــى وجــه الخــصوص  -ظــات القنــاة ومــن الجــدیر بالـذكر أن محاف، أغلبهـا محافظــات جاذبــة للــسكان 

ویكمـن ذلـك فـى وجـود أقـارب لـبعض المهـاجرین ،  مـن المغـادرین بالمحافظـة ًامن المحافظـات التـى اسـتقبلت أعـداد
حـسین عبـد الفتـاح ( داخل محافظة السویس كان دوره المهم فى االرتفـاع النـسبى ألعـداد المغـادرین مـن اإلسـكندریة

 فــى توجــه الــسكندریین ًامــل المــسافة والقــرب الجغرافــى دورعا و كمــا مــن المالحــظ أن، ) ٧٧ص ، ٢٠٠٦، محمــد 
خــدمات االجتماعیــة وهــى مــن األعمــال ن بالعمــل فــى الهیئــات الحكومیــة والم القــائموإلــى محافظــة مطــروح ومعظمهــ

وح بـــل ســـكان محافظـــة مطـــر،  مـــؤهالت وتخصـــصات یقـــل توافرهـــا بـــین ســـكان المحافظـــات األخـــرى التـــى تتطلـــب
فهــى أمتــداد لمحافظــة ، أمــا عــن محافظــة القلیوبیــة ، )  ٣١ص ، ٢٠٠٢ ، محمــد أحمــد محمــد الــسودانى(أنفــسهم 

   .القاهرة مثلها مثل محافظة الجیزة
   من المغادرین منخفضة ًامحافظات استقبلت أعداد -ج

 ) مــن المغــادرین الفة آ أقــل مــن ثالثــ(وهــى مــن المحافظــات التــى اســتقبلت عــدد مــن الــسكندرین یتــراوح بــین 
ألـف إلـى ( محافظـات تـرواح معـدل المغـادرین إلیهـا مـن المحافظـة مـا بـین :  األولـى ویمكن تقسیمها إلى مجموعتین

ســیناء  – الـشرقیة – المنوفیـة –الغربیـة ( وهـى ،  محافظـات ىتمثـل هـذه المجموعـة فـى ثمــان، ) الف مغـادر ة آثالثـ
ً مغـــادرا ١٣٦٥٢فقــد بلـــغ عـــدد المغــادرین لهـــذه المجموعـــة ) دقهلیـــة  ال– أســـوان – كفـــر الــشیخ – البحــر األحمـــر –

 ســیناء و ( الــسكندریین إلــى محافظــات  وربمــا یفــسر هجــرة،مــن إجمــالى عــدد المغــادرین الــسكندریین % ١٥بنــسبة 
نـاء اإلسـكندریة لما تتمتع به من شهرة فى المجال السیاحى مما عمل على جـذب بعـض أب) البحر األحمر و أسوان 

 األعمال الخاصـة بالتعـدین بـالبحر األحمـر و سـیناء  ویمیـل علـى المهـاجرین الـسكندریین اشـتغال ًاعمل بها و أیضلل
 مـــن ًا عالیــًازع هــؤالء بــین عــدة مهــن تتطلــب قــدرحیــث یتـــو، نــسبة كبیــرة مــنهم باألعمــال الفنیــة والعلمیــة والهندســیة 

  .المهارة والتقنیة والتى تتوفر بین هؤالء المغادرین 
وتتمثـل ، ادر  مـن المغـادرین أقـل مـن ألـف مغـًا من المحافظات التـى اسـتقبلت عـددً تشمل كاللمجموعة الثانیةا

 الفیـوم – الـوادى الجدیـد – المنیـا – بنـى سـویف – دمیـاط – أسـیوط – سـوهاج –قنـا  ( وهـى، فى ثمانى محافظـات 
وباســـتعراض ، مــن إجمـــالى المغـــادریین % ٥ة  بنـــسبًا مغـــادر٤٥٧٠مغـــادرین إلیهــا قرابـــة و بلــغ عـــدد الـــسكندرین ال) 

عامــــل  فــــى الًاتبــــدو أهــــم هــــذه العوامــــل كامنــــ، ذه المجموعــــة أســــباب تواجــــد معظــــم محافظــــات الوجــــه القبلــــى فــــى هــــ
 فــى عــودة بعــض الوافــدین مــن تلــك المحافظــات إلــى مــسقط رؤوســهم و خاصــة الــذین ویكمــن، االجتمــاعى والثقــافى 

 ختام حیـاتهم بمـواطن رؤوسـهم التـى ولـدوا بهـا وذلـك مـن منظـور المـوروث الثقـافى قضوا فترة طویلة باإلسكندریة فى



  ١٥٤

 ، حــسین عبــد اللطیــف( بــین أبنــاء الــصعید ًاوهــذه الظــاهرة أشــد وضــوح، واألهــل الــذى یــشجع علــى العــودة للجــذور 
  .) ٥٦ص  ، ١٩٩٣
  

  الهجرة الخارجیة   :ًاثالث
نه یمكن دراسـتها مـن واقـع جـداول محـال فإ، كندریة من الخارج لى اإلس الهجرة الوافدة عیقصد بالهجرة الخارجیة

 الخـارج اإلسـكندریة مـن  ومقیمـین باإلسـكندریة مهـاجرون إلـىأن المولودین خارج القطراعتبار وذلك ب–المیالد كذلك 
ولــم ، ولكــن تجـنس بالجنـسیة المـصریة ،  اآلخـر أجنبـى  وبعـضهم أجنبـى وبعـض هـؤالء مـصرى األصـل وبعــضهم-

 ًاتبعــ) ة  للجنــسیًاتوزیــع األجانــب طبقــ( ن المتــاح هــو لمحــل المــیالد ولكــًاأى تعــداد مــصرى هــذا التوزیــع تبعــ یوضــح
  . ٢٠٠٦لتعداد 

  التوزیع العددى والنسبى  لعدد األجانب الوافدین إلى محافظة اإلسكندریة ) ٣-٤( جدول رقم 
  ٢٠٠٦ للجنسیة لتعداد ًاتبع

 النسبة  العدد  الجنسبیة  النسبة  العدد  الجنسبیة 
 ٢,٥ ١٦٧ أمریكا الشمالیة  ٦٨,٥ ٤٥٨٢ الدول العربیة 

 ٠,٣ ٢٠ أمریكا الجنوبیة  ٦ ٤٠٩ الدول األفریقیة 
 ٠,١ ٩ استرالیا  ٨,٥ ٥٧٢ الدول األسیویة 
 ١,٥ ٩٨ غیر مبین  ١٠,١ ٦٧٥ اوروبا الغربیة 
 ١٠٠ ٦٦٩١ الجملة  ٢,٤ ١٥٩ اوروبا الشرقیة 

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والنسب من حساب الطالبة: صدر الم           
وفــى إطــار الحــدیث عــن ظــاهرة التوافــد األجنبــى نحــو اإلســكندریة فــى القــرن التاســع عــشر والنــصف األول مــن 

صادیة تبـین ارتبـاط هـذا االزدهـار بـاألحوال االقتـوبـشكل كبیـر ، زدهرت هـذه الظـاهرة لوحظ كیف ا، القرن العشرین 
وحــدثت عـــدة ، وتبـــدلت األحــوال عقــب الحــرب العالمیـــة الثانیــة ، والــسیاسیة التــى ســادت المدینـــة فــى هــذه الفتــرات 

وخاصــة عقــب قیــام ثــورة ، ســكندریة عیــة واقتــصادیة أثــرت بــشكل مباشــر فــى وجــود األجانــب فــى اإلتغیــرات اجتما
وكــذلك هجـــرة ، الـــشركات المملوكــة لألجانــب عــد حركــة التــأمیم التـــى شــملت الكثیــر مــن المــصانع ووب١٩٥٢یولیــو 

ولكــل هــذه األســباب انخفــضت أعــداد األجانــب ، م ١٩٤٨عقــب قیــام دولــة إســرائیل ، الیهــود إلــى فلــسطین المحتلــة 
% ٧مـشكلین نــسبة  ، ١٩٤٧ نـسمة فـى تعــداد ٦٣٥٣٥فبعـد أن وصــل عـددهم إلــى ، بـشكل كبیـر فــى اإلسـكندریة 

 ٢٥٧٢٠الـى نحـو ١٩٦٠لوحظ أن هذا العدد انخفض فى التعـداد التـالى عـام كما ، من إجمالى سكان اإلسكندریة 
واسـتمر االنخفـاض )  ٥٣٤ص  ، ١٩٨٠،بـو عیانـة فتحـى أ( فقط من إجمالى الـسكان % ٣,٧ًنسمة مشكال قرابة 

أن ولـذلك وجــد ، فـى أعـداد األجانـب ونـسبتهم المئویـة إلجمــالى الـسكان مـع بـدء حركـة التــأمیم فـى بدایـة الـستینیات 
نـسمة بنـسبة  ، ١٤١٦٦ إلـى ١٩٧٦ لتعـداد ًافقد وصل عـددهم تبعـ، أعداد األجانب قد وصلت إلى أقل مستویاتها 

 نــسمة وبنــسبة ١٠٨٣٤ وصــل العــدد إلــى ١٩٨٦وفــى تعــداد ، تــصل إلــى نــصف فــى المائــة مــن إجمــالى الــسكان 
 ٦٦٩١جانـب إلـى أن وصـل عـددهم أدنى من النصف فى المائة بقلیل وتوالت اإلنخفاضـات فـى أعـداد الوافـدین األ

والــشكل رقــم     ) ٣-٤(مــن جملــة ســكان المحافظــة ومــن اســتقراء بیانــات الجــدول رقــم % ٠,٢نــسمة بنــسبة تــصل إلــى 



  ١٥٥

 للجنــسیة لتعــداد ًایتــضح التوزیــع العــددى والنــسبى  لعــدد األجانــب الوافــدین إلــى محافظــة اإلســكندریة تبعــ ) ٣-٤( 
  ومن الواضح أن أعلى ،   إلى الدول العربیة بمفردها ًةات تلك الجنسیات إضاف لقارًا وتم تقسیمهم تبع، ٢٠٠٦

تـأتى ، من إجمـالى الوافـدین األجانـب % ٦٨,٥نسبة لعدد الوافدین إلى اإلسكندریة من نصیب الدول العربیة بنسبة 
الــدول اإلفریقیــة بنــسبة ویــأتى بعـدها % ٨,٥األسـیویة بنــسبة  ثــم تلیهــا الــدول،  % ١٠,١بعـدها أوربــا الغربیــة بنـسبة 

 أوربــا –أمریكـا الـشمالیة ( مـن إجمـالى عــدد الوافـدین األجانـب إلــى المحافظـة و تـأتى أقــل النـسب مـن نــصیب % ٦
  .من إجمالى عدد الوافدین األجانب % ٥,٣بنسبة )  أسترالیا – أمریكا الجنوبیة –الشرقیة 

حیـث یتـضح مـن الجـدول ، وهـى الـدول العربیـة ، ریة وباستعراض دول ذات النسبة العالیة للوافدین إلـى اإلسـكند
؛  % ٢٣,٨ وبنـسبة ١٠٩١أن أعلى نسبة مـن نـصیب الجماهیریـة اللیبیـة بعـدد) ٦-٤( والشكل رقم  ) ٤ -٤(رقم 

  .أى مایقرب من ربع عدد الوافدین العرب إلى اإلسكندریة 
ــــة باعتبارهــــا الجــــار األول ل ــــذكر أن الجماهیریــــة اللیبی ــــا لمحافظــــة ومــــن الجــــدیر بال ًجمهوریــــة مــــصر وأكثــــر قرب

 –ســوریا ( تــأتى بعــد الجماهیریــة اللیبیــة كــل مــن  ، اإلســكندریة فلــیس مــن الغرابــة وجــود اللیبیــین داخــل اإلســكندریة  
أى أكثــر % ٥٦,٣ونــسبة هــذه الــدول مــن إجمــالى الوافــدین األجانــب )  الــصومال – الــسعودیة – العــراق –فلــسطین 

تـأتى فـى مقدمـة الـدول العربیـة )  الصومال – فلسطین –سوریا ( من الجدیر بالذكر أن و، من نصف عدد الوافدین 
أمـا عـن العـراق فهـى مـن الـدول  ، )١٣٩ ص ،٢٠٠٦ ،محمد خمیس الزوكـة  (ًالتى  تشكل مصدرا للهجرة النازحة 

سـكندریة كـان وراء مـا ًالغنیة التى تجذب أعدادا من المهاجرین إلیها ولعل سبب وجود مجموعة من العـراقیین فـى اإل
یحـــدث بهـــا مـــن حـــروب طائفیـــة ولـــدتها الحـــرب األنجلـــو أمریكیـــة علـــى العـــراق منـــذ أن أعلنـــوا العـــدوان علیهـــا فـــى 

إضــافة إلــى إزدواجیــة الحكــم بهــا مــن الجانــب )  ٣٥٢ص  ، ٢٠٠٦ ، فتحــى محمــد أبــو عیانــة ( ٢٠٠٣مــارس ٢٠
فـــى )  الـــسعودیة –العـــراق (  تواجـــد دول غنیـــة مثـــل ولـــیس هـــو الـــسبب األوحـــد فـــى، العراقـــى والجانـــب األمریكـــى 

یــأتى بعــد ذلــك بقیــة الــدول العربیــة وهــى دول ، اإلســكندریة فربمــا الــسبب األخــر هــو الــتعلم فــى جامعــة اإلســكندریة 
التـــى تعــد مـــن الـــدول الغنیـــة )  البحـــرین – ســـلطنة عمــان – قطـــر – اإلمـــارات العربیــة المتحـــدة –الكویـــت ( الخلــیج 

ومــن ثــم تتطلــب جلــب ،  أقتــصاد البتــرول ومنهــا زیــادة فــى المــشروعات التنمویــة الــصناعیة والعمرانیــة القائمــة علــى
أعداد غفیرة من األیـدى العاملـة مـن الخـارج فلـیس هنـاك مجـال فـى هـذه الـدول لنـزوح سـكانها إال للـسیاحة أو التعلـیم  

مـن جملـة سـكان البحـرین وهـذا مـا % ١ نـسبتهم ًفمثال البحرین فعـدد المـواطنین الـذین یقیمـون فـى الخـارج التتعـدى، 
 ، ٢٠٠٥ ، محمـد الفتحـى بكیـر( یجعلنـا القـول بـأن البحـرین دولـة مـستقبلة للمهـاجرین أكثـر ممـا هـى مرسـلة لهـم    

ــــیج األخــــرى ) ١٤٠ص  ــــان –األردن ( و تــــسهم دول ، وشــــأن البحــــرین شــــأن دول الخل ــــیمن – لبن  – المغــــرب – ال
مــن الــدول التــى تــسهم بنــسبة منخفــضة فــى عــدد الوافــدین )  جیبــوتى – الــسودان –نس  تــو– جــزر القمــر –الجزائــر 

ًاألجانب إلى اإلسكندریة فهى دول مصدرة للعمالة وأن أبناءها قد رحلـوا منهـا إلـى الـدول العربیـة المنتجـة للـنفط بحثـا 
  .وراء دخل أكبر 



  ١٥٦

  
  

  ٢٠٠٦  للجنسیة لتعدادًا اإلسكندریة تبعفدین إلى محافظةالتوزیع النسبى لألجانب الوا) ٣- ٤(شكل رقم 
  

الدول األسیویة 
 %٨٫٥

الدول األفریقیة 
 %٦

الدول العربیة 
 %٦٨٫٥

استرالیا 
 %٠٫١

غیر مبین 
 %١٫٥

أمریكا الشمالیة 
 %٢٫٥

أمریكا الجنوبیة 
 %٠٫٣

اوروبا الشرقیة 
 %٢٫٤

اوروبا الغربیة 
 %١٠٫١

 



  ١٥٧

 ٢٠٠٦ًالتوزیع النسبى لعدد الوافدین العرب إلى محافظة اإلسكندریة تبعا لتعداد) ٤-٤(جدول رقم    

 النسبة العدد الجنسیة النسبة العدد الجنسیة

 ١,١ ٤٩ المغرب ٢٣,٨ ١٠٩١ لیبیا

 ١ ٤٨ الجزائر ١٢,٧ ٥٨٤ سوریا

 ١ ٤٨ ارات العربیة المتحدةاإلم ١١,٥ ٥٢٩ فلسطین

 ٠,٦ ٢٨ جزر القمر األسالمیة ١١,٤ ٥٢٣ العراق

 ٠,٤ ١٧ تونس ١٠,٩ ٤٩٩ السعودیة

 ٠,٤ ٢٠ قطر ٩,٨ ٤٤٨ الصومال

 ٠,٤ ٢٠ سلطنة عمان ٤,٨ ٢١٨ الكویت

 ٠,٢ ١١ السودان ٣,٧ ١٧١ األردن

 ٠,٢ ٧ جیبوتى ٣,٥ ١٥٩ لبنان

 ٠,٢ ١٠ البحرین ٢,٢ ١٠٢ الیمن

  
  ٢٠٠٦ًالتوزیع النسبى لعدد الوافدین العرب إلى اإلسكندریة تبعا لتعداد  ) ٤-٤( ل رقم شك
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   الهجرة الدولیة المؤقتة  

وقــد ســبق اتجاههــا إلــى الــدول العربیــة نظیــرة إلــى الغــرب        ، ١٩٦٧بــدأت الهجــرة إلــى الخــارج بــشكل واضــح عــام 
والتــى تــم فیهــا الزحــف ،  المرحلــة التكوینیــة ١٩٧٣- ١٩٦٧مــن وتمثــل المرحلــة ، )دول أوربــا و أمریكــا الــشمالیة ( 

  وسیاســة االنفتــاح االقتــصادى إلــى فــتح١٩٧٣والتــى بــدأت بعــد حــرب أكتــوبر ، كمــا أدت المرحلــة األخیــرة ، الكبیــر 
ص  ، ٤ج ، شخـــصیة مـــصر، جمـــال حمـــدان (بـــاب الهجـــرة علـــى مـــصرعیه دون قیـــود وهـــى المرحلـــة االنفجاریـــة 

وبــذلك تــم  ، ١٩٧١ مــن دسـتور ٥٢تـم إقــرار الهجــرة الدائمـة والمؤقتــة بمقتـضى المــادة  ، ١٩٧١وفـى عــام  ) .١٤٤



  ١٥٨

كمــا أعطــى العــاملین فــى القطــاع العــام ، رفـع القیــود والحــواجز التــى كانــت تحــول دون هجــرة المــصریین إلـى الخــارج 
  .ئفهم  دون مشكالت والحكومة فى  العام نفسه الحق فى الهجرة من أجل العمل والعودة فى أى وقت لوظا

 بإنــــشاء وزارة الدولــــة لــــشؤن الهجــــرة ١٩٨١ لعــــام ٥٧٤أمــــا فــــى الثمانینیــــات فقــــد صــــدر القــــرار الجمهــــورى رقــــم 
    وتــشمل وظیفتهــا رعایــة المــصریین العــاملین فــى الخــارج وتقــدیم الخــدمات والتــسهیالت لهــم ، والمــصریین فــى الخــارج 

 ٣٤ وصـل سـعر برمیـل الـنفط إلـى ١٩٨٢وفـى عـام ، ) ٢ ص ٢٠٠٦ الجهاز المركزى للتعبئـة العامـة واإلحـصاء( 
اســتثمرتها فــى ، فحققــت دول الخلــیج ثــورة مالیــة هائلــة  ، ١٩٧٢ًدوالرا بعــد أن كــان ســعره ثالثــة دوالرات فقــط عــام 

كــان البــد لهــا مــن ، ومــع قلــة عــدد ســكانها ومحدودیــة حجــم عمالتهــا الوطنیــة ، إعــداد بــرامج وخطــط تنمیــة طموحــة 
ممــا دفــع العمالــة المــصریة إلــى الهجــرة ، )  ٩ص  ، ١٩٩٥، أحمــد حــسن إبــراهیم ( تمــاد علــى عمالــه خارجیــة االع

وحاجتهـا لعمالـة مـصریة ، عـالوة علـى دخـول العـراق فـى حـرب مـع إیـران ،نحو أسواق العمل العربیة فى هذه الـدول 
 تـصل ١٩٨٣صریین خـارج الجمهوریـة عـام كل هذه العوامل جعلت عـدد المهـاجرین المـ، تدعم بها الجبهة الداخیلة 

  ) .٢٦ ص ٢٠٠٣وزارة القوى العاملة ( ً ملیون مهاجرا ٣,٢إلى 
وكــان  ، ١٩٩١ومایتبعـه مــن الحــروب فـى ینــایر  ، ١٩٩٠مثـل الغــزو العراقـى الكویــت واحتاللهــا فـى أغــسطس 

ًوضــعا كارثیــا للعمالــة المــصریة فــى دول العــراق والكویــت واألردن وغیرهــا ؛ فعــاد  ، المالیــین  مــنهم ألرض الـــوطن ً
  .وتراجعت نسبة الهجرة إلى نصف ماكانت علیه فى الثمانینیات 

عقــد الهجــرة أمــام الــصریین الــراغبین فــى ،  فقــد طــرأ تغییــر جدیــد فــى ســوق العمــل العربــى ٢٠٠٠أمــا بعــد عــام 
وفـى ، ریة منهـا بوجـه خـاص أخطرهـا هـو منافـسة العمالـة اآلسـیویة للعمالـة العربیـة بوجـه عـام والمـص، العمل هناك 

 ١٩٩٥، أحمـد حـسن إبـراهیم ( ظل سیاسة تفضیل هذه العمالة على العمالة العربیة أرخـص أجورهـا وعوامـل أخـرى 
  ) ١٢ص ، 

وبـسبب القـصور فـى بیانـات المهـاجرین مـن اإلسـكندریة إلــى خـارج الجمهوریـة و عـدم  تـوافر أیـة بیانـات خاصــة 
  .حال دون عمل استبیان خاص بالهجرة المغادره ، ئدین من الخارج بأماكن المهاجرین السكندرین العا

  ع المهاجرین بأقسام اإلسكندریة تطور توزی: ًرابعا 
 Balancing   یعتمــد توزیــع المهــاجرین حــسب األقــسام بمحافظــة اإلســكندریة علــى طریقــة معادلــة الموازنــة 

Equation) Pressat ,R,1978 P 113 ( ٕوان وجـه لهـا بعـض النقـد ، الهجـرة الداخلیـة التـى تالئـم تحلیـل حركـة ،
وهــذه ، وال تمثــل مكــان القــدوم أو الوصــول ألى فئــة مــن المهــاجرین، حیــث إنهــا التمثــل ســوى حجــم الهجــرة الــصافیة 

حیــث یكــون ، الطریقــة تعتمــد علــى اإلحــصاءات الحیویــة مــن ناحیــة وبیانــات التعــداد العــام للــسكان مــن ناحیــة أخــرى 
لزیــادة الطبیعیــة بـین التعــدادین ومقارنتهــا بالزیــادة الكلیــة بـین هــذین التعــدادین ویمثــل الفــرق بینهمــا مـن الــسهل تقــدیر ا

فتحــى ( أى ســواء كانــت هجــرة وافــدة أم مغــادرة فــى المكــان الواحــد –الهجــرة الــصافیة ســواء كانــت موجبــة أو ســالبة 
  ) .٥٣٧ ، ٥٣٦ص ، ١٩٨٠، محمد أبو عیانة 

  



  ١٥٩

یمكــن أن تتـضح حركـة الهجــرة الوافـدة والمغـادرة فــى ) ٥ -٤( والـشكل رقـم ) ٥,٦ - ٤(ویتـضح مـن الجـدولین رقــم 
وعلـــى أســـاس ذلـــك یمكـــن وضـــع أقـــسام اإلســـكندریة فـــى ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( اإلســـكندریة فـــى الفتـــرة مـــا بـــین  أقـــسام

  :تین رئیسیتین على النحو التالى مجموع
     أقسام الجذب السكانى -١ 

التبـاین المكـانى ألقـسام ) ٥ -٤( ویتضح مـن الـشكل رقـم ًا وغربًااإلسكندریة شرقألقسام فى أطراف    تقع هذه ا
  . الختالف درجة الجذب ًاسمت هذه المعدالت فئتین تبعالجذب السكانى حیث ق

    أقسام ذات معدالت جذب عالیة -أ 
 ١٩٨٦ -١٩٧٦حیـث یتـضح أن فـى الفتـرة مـا بـین ، % ٣ وهى األقسام التى حققت معدل هجرة صافیة أكثـر مـن 

التـــى حققــت أعلــى معـــدل لــصافى الهجـــرة  )  الدخیلــة –المنتـــزة–العامریــة ( أقـــسام جاذبــة للـــسكان وهــى شــهدت ثالثــة
وقد أجتـذب هـذا القـسم ، % ٤,٢ بلغ ًاً معدال سنویًاجذب السكانى محققًسنویا ویأتى قسم العامریة فى مقدمة أقسام ال

فیجمع هذا القـسم بـین مـوارد الجـذب الـصناعیة و ) ١٩٨٦-١٩٧٦( سنوات بین العشر  نسمة طوال ٤٧١٧٩نحو 
المنـــاطق ا أدى لتـــدفق الكثیـــر مـــن أبنـــاء المحافظـــات المجـــاورة للتـــوطن فـــى هـــذه ـممـــ، الزراعیـــة فـــى منطقـــة مریـــوط 

وزال هذا القـسم یجـذب الكثیـر مـن الـسكان مـن داخـل اإلسـكندریة لتـشابهه مـع قـسم الدخیلـة فـى  ، ًاالمستصلحة حدیث
 بلــغ ًاً معــدال ســنویًاوجــاء قــسم الدخیلــة فــى المرتبــة الثانیــة محققــ ،مجــال للتوســع العمرانــى علــى امتــداد رقعتــه وجــود 

ویرجــع ارتفــاع معــدل الهجــرة الــصافیة فــى هــذا القــسم لكونــه ،  نــسمة٣٦٧٧٥وقــد اجتــذب هــذا القــسم نحــو ، %٣,٨
 باسـتیعاب الزیـادة الـسكانیة الموجـودة باألقـسام وبمـا لـه مـن إمكانیـات تـسمح، االمتداد الطبیعى للعمران جهـة الغـرب 

   .)١٨٥ ص  ،١٩٩٣، حسین عبد اللطیف (ًوأیضا الوافدین الجدد من خارج المحافظة ، القدیمة باإلسكندریة 
وعلــى أمتــداد ، لــصافى الهجــرة % ٣,٥أمــا  القــسم الثالــث فــى قــوة الجــذب فهــو قــسم المنتــزة بمعــدل ســنوى بلــغ 

، لــة لـــوحظ أن هــذا القــسم الواقـــع فــى شــرق  المدینـــة شــكل منطقــة جـــذب ســكانى علــى الـــدوام الفتــرات الزمنیــة الطوی
لكــن األمتــداد العمرانــى بــه یتــأثر بوجــود هــذه األراضــى الزراعیــة الخــصبة متآخمــة ، ویــشبه فــى ذلــك أقــسام الغــرب 

لــك فــإن هــذا القــسم یجــذب و رغـم ذ،  علــى هــذه األراضــى ًاممــا جعــل التوســع العمرانـى هنــا متعــدی، لرقعتـة العمرانیــة 
  . عدیدین سواء من داخل اإلسكندریة أو من خارجها ًاأفراد

) ١٩٩٦-١٩٨٦( للفتـــرة % ٢ أكثـــر مـــن ًا كقـــسم شـــهد معـــدل هجـــرة صـــافیة مرتفعـــ*)بـــرج العـــرب ( یـــأتى قـــسم 
ى ویرجـع نـسبة تفـوق هـذا القـسم فـ، نـسمة ١٨٣٤٤وقـد جـذب نحـو % ٤,٤٦ ًاحیث بلغ معدل الهجرة الـصافیة سـنوی

 لقواعد التخطیط الـصناعى حتـى أصـبحت مـن ًاجذب أعداد السكان إلى النشاط الصناعى الكبیر حیث تأسست طبق
و ،  منـشأة صـناعیة ٤٣٦ إلـى ٢٠١٧أهم المنـاطق الـصناعیة ومـن المنتظـر أن تزیـد عـدد منـشأتها الـصناعیة عـام 

ومتـى تـوفرت لهـا عوامـل الجـذب واألسـتقرار ، یعد  قـسم بـرج العـرب فـى هـذه الفتـرة فـى بدایـة مرحلـة النمـو العمرانـى 
محمـــد ( مـــن الـــسكان األمـــر الـــذى یخفـــف مـــن أعبـــاء التكـــدس الـــسكانى باإلســـكندریة ًة كبیـــرًافـــسوف تـــستوعب أعـــداد
  )١٦٨ص ٢٠٠٣ ، المغاورى محمود موسى

                                                
ًة فصال عن محافظة مطروح استنادالمحافظة اإلسكندریالذى ضم  * مركز دعم  ) ٣١/٧/١٩٨٩ بتاریخ ١٥٣٢ للقرار الجمهورى رقم ً

  . واتخاذ القرار
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  الهجرة الصافیة فى أقسام اإلسكندریة حسب معادلة الموازنة فى الفترة ) ٥-٤(جدول رقم 

 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(  

   .ًفى الهجرة من حساب الطالبة أعتمادا على معادلة الموازنةوصا)  ٢٠٠٦-١٩٧٦( التعدادات السكانیة و االحصاءات الحیویة لمحافظة اإلسكندریة للفترة من : المصدر 
  
  

٢٠٠٦-١٩٩٦ ١٩٩٦-١٩٨٦ ١٩٨٦-١٩٧٦ 

 األقسام 
الزیادة 

 الكلیة 
الزیادة 
 الطبیعیة 

الھجرة 
 الصافیة 

الزیادة 
 الكلیة 

الزیادة 
 الھجرة الصافیة  الطبیعیة 

الزیادة 
 الكلیة 

الزیادة 
 الطبیعیة 

الھجرة 
 الصافیة 

 أقسام الجذب السكانى 
 ١٨٦١٨٠ ٧٦٦٥٣ ٢٦٢٨٣٣ ٦١٩١٤ ٥٤٩٨٥ ١١٦٨٩٩ ٤٧١٧٩ ١٧٣٩٩ ٦٤٥٧٨ العامریة 
 ١٤٩٧٦٠ ١٥٢١٤٧ ٣٠١٩٠٧ ١١٠٧٩٣ ١٥١٠١٢ ٢٦١٨٠٥ ٢١٥٥٦١ ٨٢٥٨٩ ٢٩٨١٥٠ المنتزة 
 ٩٢٥٢٩ ٥٦٢٢٠ ١٤٨٧٤٩ ٥٧٦٧٦ ٤٠٤١١ ٩٨٠٨٧ ٣٦٧٧٥ ١٤٣٧٧ ٥١١٥٢ الدخیلة 

 ٣٤٧٧٥ ١٧٣٩٥ ٥٢١٧٠ ١٨٣٤٤ ٤٥٩٩ ٢٢٩٤٣ ٢٢٩١ ٥٠٨٧ ٧٣٧٨ برج العرب 
 ١١٠٩٢ ٢٥٣٨٨ ٣٦٤٨٠ ١٩٢٢ ٢٨٤٨٠ ٣٠٤٠٢ ١٢٢٢٧ ١٢٣٦٤ ٢٤٥٩١ سیدى جابر 

 أقسام الطرد السكانى 
 ٣٨٨٩- ٤٦٧١- ٨٥٦٠- ٢٢٥٩٥- ٥٩٠٦ ١٦٦٨٩- ١٧٤١٨- ٨٢٦٥ ٩١٥٣- العطارین 

 ٨٢١١- ٥٠٥٩ ٣١٥٢- ٢٠٣٢٦- ٩١٧٥ ١١١٥١- ١٤٦٧٤- ٧٧٥٩ ٦٩١٥- المنشیة 
 ١٥٢٣١- ٢٢٣٢٧ ٧٠٩٦ ٧٤٠٢٠- ٤٢٤٩٦ ٣١٥٢٤- ٤٦٦٤٩- ٣٤٩٧٦ ١١٦٧٣- باب شرقى 

 ١٨٥٨٧- ٧٥٩٣ ١٠٩٩٤- ٢٧٨٢٢- ١١٧٠٩ ١٦١١٣- ٢٥٥٥٨- ١٣٤٦٢ ١٢٠٩٦- اللبان 
 ٢٧٤١٢- ١٠٥٣٨٩ ٧٧٩٧٧ ٥٦٨٥٤- ١١٩٦٢٠ ٦٢٧٦٦ ٦٠١٤٤ ١٠٥٥١٠ ١٦٥٦٥٤ الرمل 

 ٣٢١٣٠- ١٨٨٤٥ ١٣٢٨٥- ٤٦٠٥٦- ٢١٨٠٩ ٢٤٢٤٧- ٣٩٨٤٦- ١٩٨٥٦ ١٩٩٩٠- الجمرك 
 ٤٦٠٥٠- ١٨٨٣٥ ٢٧٢١٥- ٨٣٢٧٩- ٣٢٣٥٠ ٥٠٩٢٩- ٥١٥٤١- ٣٦٩٤٧ ١٤٥٩٤- كرموز 

 ٥٢١٧٣- ٤٨٩٦٦ ٣٢٠٧- ١٠٣٦٨٩- ٦٢٦٠١ ٤١٠٨٨- ٤٤٦٠٥- ٥١٩٥٨ ٧٣٥٣ محرم بك 
 ٩٤٥٩٨- ٥٦٨٦٢ ٣٧٧٣٦- ٦٦٩٩٣- ٦٠٤٧١ ٦٥٢٢- ٣٧٤٨٨ ٣٣٦٧٣ ٧١١٦١ مینا البصل 
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  معدل الهجرة الصافیة فى أقسام اإلسكندریة حسب معادلة الموازنة فى الفترة ) ٦-٤(جدول رقم 
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦% (  

٢٠٠٦-١٩٩٦ ١٩٩٦-١٩٨٦ ١٩٨٦-١٩٧٦ 

معدل  األقسام
 الزیادة الكلیة

معدل الزیادة 
 الطبیعیة

  معدل الھجرة 
 الصافیة

معدل 
الزیادة 
 الكلیة

معدل 
الزیادة 
 الطبیعیة

معدل 
  الھجرة 
 الصافیة

معدل 
 الزیادة الكلیة

معدل 
الزیادة 
 الطبیعیة

معدل 
  الھجرة 
 الصافیة

 ٣,٧٩ ١,٥٦ ٥,٣٥ ٢,٧١ ٢,٤١ ٥,١٢ ٤,٢٣ ١,٥٦ ٥,٧٨ العامریة
 ٣,٧٣ ١,٨٦ ٥,٥٩ ٤,٤٦ ١,١٢ ٥,٥٨ ١,٢٦ ٢,٨٠ ٤,٠٦ برج العرب

 ٢,٦٩ ١,٦٤ ٤,٣٣ ٢,٩٦ ٢,٠٧ ٥,٠٣ ٣,٧٩ ١,٤٨ ٥,٢٧ الدخیلة
 ١,٢٨ ١,٣٠ ٢,٥٧ ١,٢٧ ١,٧٣ ٣,٠٠ ٣,٥٣ ١,٣٥ ٤,٨٩ المنتزة

 ٠,٤٩ ١,١٢ ١,٦١ ٠,١٠ ١,٥٠ ١,٦٠ ٠,٧٧ ٠,٧٨ ١,٥٤ سیدى جابر
 ٠,٣٦- ١,٤٠ ١,٠٤ ٠,٨٤- ١,٧٧ ٠,٩٣ ٠,٩٨ ١,٧٣ ٢,٧١ الرمل

 ٠,٨٥- ١,٢٤ ٠,٣٩ ٤,٢٩- ٢,٤٦ ١,٨٣- ٢,٢٨- ١,٧١ ٠,٥٧- باب شرقى
 ٠,٩٦- ١,١٥- ٢,١١- ٤,٦٠- ١,٢٠ ٣,٣٩- ٢,٦٤- ١,٢٦ ١,٣٩- العطارین
 ١,٧٤- ١,٦٤ ٠,١١- ٣,٤٣- ٢,٠٧ ١,٣٦- ١,٣٠- ١,٥١ ٠,٢١ محرم بك
 ٣,٤٨- ٢,١٤ ١,٣٣- ٧,٥٩- ٣,٤٣ ٤,١٧- ٣,٨٧- ٢,٠٥ ١,٨٢- المنشیة

 ٣,٧١- ٢,٢٣ ١,٤٨- ٢,٢٩- ٢,٠٧ ٠,٢٢- ١,٢٥ ١,١٣ ٢,٣٨ مینا البصل
 ٣,٧٧- ٢,٢١ ١,٥٦- ٤,٦٨- ٢,٢١ ٢,٤٦- ٣,٢٥- ١,٦٢ ١,٦٣- جمركال

 ٣,٨٤- ١,٥٧ ٢,٢٧- ٥,٦٥- ٢,٢٠ ٣,٤٦- ٢,٦٠- ١,٨٦ ٠,٧٤- كرموز
 ٥,٠٦- ٢,٠٧ ٢,٩٩- ٥,٨٣- ٢,٤٥ ٣,٣٧- ٤,٠٠- ٢,١١ ١,٨٩- اللبان

 .١٠٠×  ثم قسمة الناتج على عدد سنوات هذه الفترة –لتعدادیة تم حساب المعدالت بقسمة أرقام الزیادة الطبیعیة أو الكلیة على سكان منتصف الفترة ا*  
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  حسب معادلة الموازنة ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦(المعدالت السنویة للهجرة الصافیة بأقسام اإلسكندریة فى الفترة ) ٥-٤( شكل رقم 

  
 للهجرة الصافیة بأقسام اإلسكندریة

  

  
  
  ً أعتمادا على بیانات الجدولظم المعلومات الجغرافیة التوزیع من أعداد الطالبة من خالل برنامج ن-

   %٥-أقل من 
  صفر %:٥-مابین 

  صفر% : ٣من 
 % ٣أكثر من 

 أقسام طرد سكانى

 أقسام جذب سكانى

  )١٩٨٦- ١٩٧٦(الفترة  )١(
 )١٩٩٦- ١٩٨٦(الفترة  )٢(
 )٢٠٠٦- ١٩٩٦(الفترة  )٣(

)١( 

)٢( 

)٣( 



  ١٦٣

ًبمعــدل هجــرة صــافیة ســنویا )  العامریــة –بــرج العــرب ( قــسمى ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( المجموعــة للفتــرة تتمثــل هــذه 
أن قسم العامریة من المنـاطق الجاذبـة للـسكان لمـا تملكـه و من الجدیر بالذكر ، ى الترتیب عل% ٣,٧٣و % ٣,٧٩

 القـاهرة –الطریـق الـصحراوى إسـكندریة ( مثـل وقوعهـا علـى محـاور الطـرق الرئیـسیة ، انیات كبیـرة ٕمن مقومات وامك
فر مــساحات هــذا باإلضــافة إلــى تــوا) لنوباریــة  مطــروح و الــشریان المالحــى لترعــة ا–و الطریــق الــساحلى إســكندریة 

ـــ، واســـعة مـــن األراضـــى الفـــضاء التـــى تـــسمح بمزیـــد مـــن التوســـع العمرانـــى  ى نـــشأة العدیـــد مـــن المنـــاطق إضـــافة إل
مــرغم و العامریــة و شــمال النهــضة و أم زغیــو و الحــرة العامــة : الــصناعیة التــى تجــذب إلیهــا األیــدى  العاملــة مثــل 

  .) ١٦٧ص ٢٠٠٣ ، محمد المغاورى محمود موسى(
   أقسام جذب سكانى منخفض -ب 

ام الجاذبــة للـــسكان بمعــدالت منخفـــضة  بعــد الحـــدیث عــن األقـــسام الجاذبــة للـــسكان بدرجــة مرتفعـــة تــأتى األقـــس
 – الرمـل – مینـا البـصل –بـرج العـرب  (جـاءت األقـسام  ) ١٩٨٦-١٩٧٦( ففى الفتـرة ، ة بالمقارنة باألقسام السابق

% ٩٨، % ٠,٧٧،  %١,٢٥، %١,٢٦وقـــد حققـــت هـــذه األقـــسام  معـــدالت هجـــرة موجبـــة بلغـــت ، ) ســـیدى جـــابر
 المنتـزة – العامریـة –الدخیلـة ( وهـى ،  أربعـة أقـسام فكانـت) ١٩٩٦-١٩٨٦ ( عـن الفتـرة  أمـا،علـى الترتیـب ًسنویا 

 وتمثلــت هــذه ،علــى الترتیــب  % ٠,١٠و % ١,٢٧و %٢,٧و %٢,٩ًبمعــدل هجــرة صــافیة ســنویا )  ســیدى جــابر–
ـــة( ثالثـــة أقـــسام )٢٠٠٦-١٩٩٦( مجموعـــة فـــى الفتـــرة ال بمعـــدل هجـــرة ســـنوي )   ســـیدى جـــابر –  المنتـــزة –الدخیل

  .على الترتب % ٠,٤٩و % ١,٢٨ و%٢,٦٩
 الرتفــاع  لكــون هــذه األقــسام تأخــذ طریقهــا اآلن نحــو نقطــة التــشبع الــسكانىًا وترجــع ضــآلة هــذه المعــدالت نظــر

وهــذا الینفــى وجــود هــذه األقــسام ، خــرى مــع تــدهور الخــدمات وضــیق الرقعــة العمرانیــة بهــا كثافــة الــسكان مــن فتــرة أل
   .كمناطق جاذبة للسكان 

  ام الطرد السكانى  أقس- ٢
مــا هــو الوضــع علیــه ً أتخــذت أنمــاط الهجــرة بأقــسام الطــرد الــسكانى باإلســكندریة أشــكاال مغــایرة للفتــرات الــسابقة ل

معــدالت واألمــر الثــانى تمثــل فــى ارتفــاع ،  الماضــى یر فــى زیــادة أعــداد أقــسام الطــرد علــى هــذا التغــاویكمــن ، ًاحالیــ
قـسمت ) ٥ -٤( ومـن خـالل الـشكل رقـم ، ًاة كبیـرة مـن الفتـرات الماضـیة أیـضجـقـسام بدرالهجرة النازحـة مـن هـذه األ

  :د السكانى بمحافظة اإلسكندریة  قسمین كاآلتى أقسام الطر
   أقسام طرد سكانى منخفض -أ

تمثـل فــى سـبعة أقــسام  وت ، %٥- إلــىصفر الـ أقـل مــن ًاة صــافیة سـنویوهـى األقـسام التــى حققـت معــدالت هجـر
    –بــــاب شـــــرقى  – كرمــــوز – العطــــارین – الجمــــرك – المنــــشیة –اللبــــان ( وهــــى ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفتــــرة مــــابین
 وعـــن ،علــى الترتیــب % ١,٣-و % ٢,٢٨-و % ٢,٦-و % ٣,٢-و  % ٣,٨-و % ٤-بمعــدالت ) محــرم بــك 

    – محــرم بــك – بــاب شــرقى – العطــارین –الجمــرك (  ســتة أقــسام وهــى مثلــت) ١٩٩٦-١٩٨٦(     الفتــرة مــا بــین
علــى  % ٢,٢٩-و  %٣,٤٣-و % ٤,٢٩-و % ٤,٦-و % ٤,٦٨-بمعــدل صـافى هجـرة )  الرمـل–نـا البـصل می

 – الجمــرك –كرمــوز ( وهــى ، فــى ثمانیــة أقــسام ) ٢٠٠٦—١٩٩٦(  وتــشكلت هــذه المجموعــة فــى الفتــرة ،الترتیــب 
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-و %٣,٨-ًویا بمعـدل صـافى هجـرة سـن)  الرمـل – بـاب شـرقى – العطـارین – محرم بك –المنشیة  –مینا البصل 
   .على الترتیب % ٠,٣٦-و %٠,٨٥-و %٠,٩٦-و %١,٧ -و%٣,٤-و %  ٣,٧

  أقسام طرد سكانى مرتفع  -ب
-١٩٨٦( وهــى التمثــل إال فــى الفتــرة مــا بــین  % ٥-وهــى األقــسام التــى یقــل بهــا معــدل الهجــرة الــصافى عــن 

علـــــى الترتیـــــب  % ٥,٦-و % ٥,٨-و %٧,٥٩-بمعـــــدالت )  كرمـــــوز – اللبـــــان –المنـــــشیة ( فـــــى أقـــــسام ) ١٩٩٦
لتتمثــل فــى قــسم واحــد وهــى قــسم اللبــان بمعــدل صــافى ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( وانخفــضت عــدد هــذه األقــسام فــى الفتــرة 

  ،% ٥- ًاهجرة سنوی
ومن تتبع تطـور توزیـع  أقـسام الطـرد یمكـن مالحظـة أن أقـسام الطـرد الـسكانى یعـدوا أقـسام الطـرد الـسكانى منـذ 

ـــة خـــالل ثالثـــین عامـــ حیـــث أثـــرت ظروفهـــا الدیموغرافیـــة والعمرانیـــة فـــى  ، )  ٢٠٠٦-١٩٧٦(  مـــابین ًافتـــرات طویل
  .ارتفاع معدالت الطرد بینهما 

كانــا یمــثالن ركیــزة أساســیة ضــمن أقــسام الجــذب الــسكانى ) الرمــل و مینــا البــصل ( ویمكــن مالحظــة أن قــسمى 
لتــى اضــطرت بعــض أبنــاء هــذه األقــسام وقــد حــدث هــذا التحــول نتیجــة للظــروف البیئیــة المــستجدة وا، باإلســكندریة 

   .لمغادرتها والتوجه لسكنى المناطق األخرى الجاذبة على أطراف المدینة 
   إلى أقسام اإلسكندریةسكندریة الوافدین من خارج اإلجمالى إ مناطق تزكز :ًاخامس

) ٨ -٤( رقـــم كمـــا یوضـــح ذلــك الجـــدول، یتــوزع المهـــاجرون مــن خـــارج اإلســـكندریة علــى أمتـــداد رقعـــة المدینــة 
، حیث یتضح منهما صورة عامة عن شكل التوزیع الجغرافى للوافـدین علـى رقعـة اإلسـكندریة ، ) ٦-٤(والشكل رقم 

مــن إجمـالى المهــاجرین  % ٣٠,٩وقـد اتـضح مــن هـذا التوزیــع أن قـسم العامریــة  قـد جـاء فــى المرتبـة األولــى بنـسبة 
وعلــى الــرغم مــن الفــارق الكبیــر بــین درجــة ، % ٢٠,٤تــزة بنــسبة ثــم تــاله قــسم المن، الوافــدین لمحافظــة اإلســكندریة 

د بـدأت وقـ، ن قسم المنتزة أسبق فى بدء عملیة الجذب السكانى عـن قـسم العامریـة ٍ كل من العامریة والمنتزة فإجذب
لقـسم ممـا  أو تأخذ قوتها وحیویتها من خـالل إضـافة الكثیـر مـن األراضـى  الزراعیـة لهـذا اًاحركة الوفود تتبلور مؤخر

والمركـز الثالـث ،   من المنتفعین بهذه األراضى والقادمین من المحافظات المجـاورة لإلسـكندریة وم أعدادأدى إلى قد
مـــن إجمـــالى % ٦٦,٣أى إن األقـــسام الثالثـــة الـــسابقة قـــد ضـــمت مـــا یقـــرب مـــن ، % ١٥احتلـــه قـــسم الرمـــل بنـــسبة 

وقـد جائـت بـاقى أقـسام ،  مـن كونهـا منـاطق جـذب قویـة ویتفق ذلـك مـع مـاهو معـروف عـن هـذه المنـاطق، الوافدین 
( مـن جملـة الوافـدین ثـم % ٩,٣وتأتى على مقدمتها برج العرب بنسبة ، المحافظة فى المراكز التالیة بنسب متفاوته 

 ٣,٣، % ٥,٢، % ٥,٧، % ٥,٨( بنــسب )  بــاب شــرقى – مینــا البــصل – محــرم بــك –  الدخیلــة -ســیدى جــابر 
(  مثـل،  األقسام فقـد احتلـت المراكـز التالیـة بنـسب ضـئیلة مـن اجمـالى العینـة أما بقیة، ترتیب على ال% ) ٣,٢، %

   .فقط من إجمالى الوافدین  % ٢,٤بنسبة )   اللبان – المنشیة – كرموز –العطارین 
سكانى و یبــدو أن هــذا التوزیــع یــسیر مــع النمــو الــ، ومــن خــالل دراســة توزیــع المهــاجرین بــین أرجــاء اإلســكندریة 

 ومـن ثــم، إلـى منـاطق طـرد لـسكانها بمعنـى أن أقـسام الوسـط القدیمـة تحولـت مــن منـاطق جـذب ، بأقـسام المحافظـة 
 مـع توافـد المهـاجرین مــن خـارج المدینـة یتجــه بطبیعـة الحـال نحـو أقــسام الجـذب الـسكانى وذلــك لتـوافر مـوارد الجــذب
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المنتـزة والرمـل اف المحافظـة سـواء فـى الـشرق فـى قـسمى  واقعـة علـى أطـرًاوعوامله بهذه األقسام التى أصـبحت حالیـ
  . العامریة والدخیلة وبرج العرب أقسام فى ،أو فى الغرب 

  لمحافظات إلى أقسام اإلسكندریة مناطق تركز الوافدین من ا : ًاسادس
 ســـهام كـــل محافظـــة مـــن محافظـــات الجمهوریـــة فـــى عـــدد الوافـــدین إلـــى أقـــسام اإلســـكندریة لـــذا اختلـــفاختلـــف إ

و ألنـه ال یمكـن التحـدث عـن توزیـع ، بـین هـذا وذاك سام جاذبـة واخـرى طـاردة  وثالثـة التوزیع بین األقسام فهناك أقـ
حافظـــة تـــم أختیـــار أكثـــر ممـــن جمیـــع محافظـــات الجمهوریـــة الثمانیـــة والعـــشرین عـــدد الوافـــدین بأقـــسام اإلســـكندریة 

  :  ومنه یتضح اآلتى ار خمس محافظاتختی لإلقلیم وتم اًا فى عدد الوفود تبعًاالمحافظات إسهام
أن محافظـة القـاهرة تتـوزع بـصورة متباینـة بـین  )٨ -٤(یتضح من الجدول رقم  : محافظات القاهرة الكبرى -١

مـن إجمـالى الوافـدین منهـا % ٣٢,٦حیث تصل هذه النسبة إلـى ، فترتفع نسبتها فى قسم المنتزة ، أقسام اإلسكندریة 
بنــسبة )  الدخیلــة – العامریــة – ســیدى جــابر –الرمــل ( تها متوســطة فــى أقــسام وتــصبح نــسب،  نــسمة ٤٦٥٠بعــدد 
 المنـشیة – العطـارین – مینـا البـصل – اللبـان – محـرم بـك –بـاب شـرقى ( و النسبة المنخفضة فى أقـسام % ٣٤,٤

 .% ١٨,٥بنسبة )  برج العرب - الجمرك–

ظة بور سـعید ترتفـع نـسبتها بقـسم المنتـزة ان محاف) ٨-٤( یتضح من خالل الجدول رقم :محافظات القناة  -٢
وبـصورة منخفـضة % ٢٥,٤نـسبة ب)  سـیدى جـابر-الرمـل(  فى قسمى ما عن نسبتها بصورة متوسطةأ% ٢٩بنسبة 

 .% ٣٨ األقسام بنسبة فى بقیة

أن محافظـة البحیـرة ترتفـع نـسبتها بقـسم العامریـة ) ٨-٤( یتـضح مـن خـالل الجـدول رقـم :محافظات الدلتا  -٣
 األقـــسام وتـــأتى بقیـــة، % ١٦,٩وبـــصورة متوســـطة بقـــسم المنتـــزة بنـــسبة  ،مـــن إجمـــالى الوافـــدین منهـــا % ٤١بنـــسبة 

 .% ٣٤بصورة منخفضة 

أن محافظـة سـوهاج تتـوزع بـصورة مرتفعـة ) ٨-٤ (من خـالل الجـدول رقـم یتضح :محافظات الوجه القبلى -٤
   نها أما عن نسبتها بـصورة متوسـطة فـى أقـسام من إجمالى الوافدین م% ٤٨,٦بنسبة ) المنتزة و العامریة(فى قسمى 

 األقــسام بنــسبة منخفــضة مــن حیــث الوافــدین مــن تــأتى بقیــة، % ٢٤,٧بنــسبة ) لدخیلــة  ا– مینــا البــصل –الرمــل ( 
 .من جملة الوافدین من سوهاج % ١٨,٣سوهاج بنسبة 

صورة تختلـف مـن أن محافظـة مطـروح تتـوزع بـ) ٨-٤( الجـدول رقـم خـاللمـن  یتـضح :محافظات الحدود  -٥
، ن مـن مطـروح مـن الوافـدو% ٤٤سم العامریة بنسبة  بقفترتفع نسبتها، ًقسم آلخر تبعا للقرب الجغرافى من األقسام 

مـــن جملـــة % ١٦,٩ األقـــسام وبنـــسبة منخفـــضة فـــى بقیـــة%  ١١,٨و بنـــسبة متوســـطة فـــى قـــسم بـــرج العـــرب بنـــسبة 
 .الوافدین من مطروح 
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  ٢٠٠٦ لتعداد ًاتهم حسب محل اإلقامة السابق تبعسكان الوافدین إلى أقسام اإلسكندریة ونسبأعداد ال) ٧-٤(جدول رقم 
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 ٣٠,٨ ٨٤٥٥٠ ٨١٨ ١,٨ ٦٦ ٤١,٥ ١٢٣٢ ٢٤,٣ ١٥٥٣٦ ٣٦,٥ ٦٣٨٣٩ ١٢,٣ ٥٢١ ١٢,٨ ٢٥٣٨ العامریة
 ٢٠,٤ ٥٥٨٨٤ ١٤٦١ ٣٨,٤ ١٣٧٦ ٦,٧ ١٩٨ ٢٠,٦ ١٣١٦٠ ١٨,٦ ٣٢٥٦١ ٢٤,٩ ١٠٥٥ ٣٠,٧ ٦٠٧٣ المنتزة
 ١٥ ٤١٠٥٠ ٦٣١ ١٥,٤ ٥٥٤ ٣,٥ ١٠٥ ١٥,٤ ٩٨٦٠ ١٤,٩ ٢٦٠٦٥ ١٦ ٦٧٨ ١٦ ٣١٥٧ الرمل

 ٩,٣ ٢٥٤٠١ ١٣٨ ١,٣ ٤٧ ٣٥,٣ ١٠٤٩ ٥,٥ ٣٥٢٢ ١٠,٩ ١٩٠٧٢ ٢,٤ ١٠٣ ٧,٤ ١٤٧٠ برج العرب
 ٥,٨ ١٥٩٥٠ ٢٢٦ ٢١,٤ ٧٦٦ ٢,١ ٦٢ ٥,٤ ٣٤٢٦ ٥,١ ٨٩٥٤ ٨,٢ ٣٤٨ ١١ ٢١٦٨ سیدى جابر

 ٥,٦ ١٥٤٦٦ ٢٨٥ ٧,٤ ٢٦٤ ٣,٦ ١٠٨ ٨,٧ ٥٥٨٥ ٤,١ ٧١٢٤ ٦,٧ ٢٨٢ ٩,٢ ١٨١٨ الدخیلة
 ٥,٢ ١٤١٨٠ ٤٢٧ ٦,٢ ٢٢٤ ٢,٤ ٧٠ ٥,٨ ٣٦٨٢ ٤,٦ ٨٠٨٦ ١٨,٧ ٧٩٢ ٤,٥ ٨٩٩ محرم بك
 ٣,٣ ٩٠٥٢ ١٣٨ ٠,٢ ٦ ١,٧ ٥٠ ٧,٩ ٥٠٢٤ ١,٩ ٣٢٤٣ ٣,٥ ١٤٩ ٢,٢ ٤٤٢ مینا البصل
 ٢ ٥٦١٧ ١١٠ ٣,٨ ١٣٨ ١,٨ ٥٢ ٢,٤ ١٥٠٧ ١,٧ ٢٩٧٩ ٤,١ ١٧٣ ٣,٣ ٦٥٨ باب شرقى
 ٠,٩ ٢٣٤٩ ١٥ ٢,٤ ٨٧ ٠,٥ ١٥ ١,٦ ١٠٤٣ ٠,٥ ٨٦٦ ١,٣ ٥٣ ١,٤ ٢٧٠ العطارین
 ٠,٦ ١٦١٨ ١٦ ٠,١ ٢ ٠,٢ ٦ ١,٢ ٧٦٣ ٠,٤ ٧٣٠ ٠,٥ ٢٣ ٠,٤ ٧٨ كرموز
 ٠,٦ ١٥٢٨ ٤٩ ٠,٩ ٣١ ٠,٥ ١٤ ٠,٥ ٣٢٣ ٠,٥ ٩٤١ ٠,٩ ٣٦ ٠,٧ ١٣٤ الجمرك
 ٠,٢ ٥٥٣ ٤٣ ٠,٥ ١٨ ٠,٢ ٥ ٠,٣ ٢٠٤ ٠,١ ٢٤١ ٠,٢ ٨ ٠,٢ ٣٤ المنشیة
 ٠,٢ ٥٠٦ ٥ ٠,٢ ٧ ٠,٢ ٥ ٠,٣ ١٩٩ ٠,١ ٢٢٩ ٠,٣ ١٣ ٠,٢ ٤٨ اللبان
 ١٠٠ ٢٧٣٧٠٤ ٤٣٦٢ ١٠٠ ٣٥٨٦ ١٠٠ ٢٩٧١ ١٠٠ ٦٣٨٣٤ ١٠٠ ١٧٤٩٣٠ ١٠٠ ٤٢٣٤ ١٠٠ ١٩٧٨٧ الجملة

 .والنسب من حساب الطالبة  ، ٢٣٧، ٢٣٤  ص ص ٥٥ جدول رقم – محافظة اإلسكندریة –الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 



  ١٦٧

   ٢٠٠٦ لتعداد ًاالوافدین بأقسام اإلسكندریة تبعإجمالى مناطق تركز ) ٦-٤( شكل رقم 

 
  وافدین بأقسام اإلسكندریةمناطق تركز ال

  
  

  

  %١ــــ  
  %١٠ــــ 
  %٢٠ــــ 

  %٢٠أكثر من 
 



  ١٦٨

  
  

  
  ٢٠٠٦ًاإلقامة السابق تبعا لتعداد حسب محل نسبة تركز الوافدین من محافظات الجمهوریة من كل محافظة )  ٨ -٤( جدول رقم 
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 ٢٧,٣ ٤,٤ ١٥,١ ٣٤,٢ ١٩,٤ ٢٠,٣ ١٧ ١٩,٢ ٢٨ ٢٣,١ ٢٠,٩ ١٩ ١٦,٩ ١٩,٣ ٢٦,٩ ١٨ ٢٢,١ ١٥,٦ ٢٣,١ ٣٠,٩ ٢٠,٥ ٢٩,٤ ٢٤ ٢٦,٧ ٣٢,٦ المنتزة
 ١١ ١,٦ ١,٢ ٢٤,١ ٧,٧ ١٠,٨ ٨,٩ ٨,٢ ٩,٢ ٦,٨ ٨,٣ ٨,٣ ٧,٢ ١٣,٧ ١٤,٨ ٨ ١٢,٥ ١٠,٤ ١٣,٦ ١١,٨ ٩,٨ ١٤,٦ ١٠,٣ ١١,٢ ١١,٦ الرمل
سیدى 
 ٨,٤ ١,٦ ٣,٥ ٥,١ ٧,٢ ١٠,٣ ٦,١ ٤,٣ ٤,٩ ٦,٢ ٦,٥ ٦,٣ ٤,٥ ٥ ٧,٦ ٤,٨ ٥,٦ ٥,٩ ١٠ ٦,٤ ٧,٦ ١٠,٩ ٦,٥ ١٠,٧ ١١,٧ جابر

باب 
 ١,٣ ١,٦ ٠ ١٠,١ ٣,٦ ٣,٩ ٣ ٢,٢ ٢ ١,٦ ١,٤ ٢,٣ ١,٤ ١,٩ ٢,٥ ١,٧ ٢,١ ٢ ٦,٨ ٣,٢ ٣,٢ ٦,٦ ١,٩ ٣,٦ ٣,٥ شرقى

 ٥,٨ ١,٦ ١٦,٣ ٥,١ ٥,٢ ٧,٩ ٧,٧ ٥,٧ ٥,٢ ٣,٢ ٤ ٣,٧ ٤,٤ ٧,١ ٤,٣ ٣,٤ ٤,٦ ٥,٣ ٧,٢ ٩,٨ ٢٧,٧ ٧,١ ٦,٩ ٣,٢ ٤,٥ محرم بك
 ١,٣ ٠,٣ ٢,٣ ٢,٥ ٢,٣ ١٠ ١,٦ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٤ ١,١ ٠,٩ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ١,٢ ١ ٠,٣ ٣,٥ ٠,٨ ٠,٦ ١,٦ العطارین
 ٠ ٠,١ ٣,٥ ٠ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٣ ٠,١ ٠,٨ ٠,٣ ٠,٣ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ١ ٠,١ ٠,١ ٠,٤ ٠ ٠ ٠,٢ المنشیة
 ٠ ٠,٢ ٠ ١,٣ ١ ٠,٤ ٠,٩ ١,١ ٢,١ ١,٣ ٠,٣ ١,٦ ٠,٤ ٠,٨ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٣ ١,١ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٤ كرموز
 ١,٣ ٠,١ ٠ ٠ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٣ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢ ٠,١ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٣ اللبان

 ٠ ٠,٥ ١,٢ ٠ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٥ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٤ ١,٣ ٠,٦ ٠,٥ ١,٧ ٠,٧ ٠,٣ ٠,٨ الجمرك
مینا 
 ٥,٢ ١,٤ ٤,٧ ٠ ٣,٤ ٥,٢ ٢,٩ ٩ ١٣,١ ٤ ٢,٤ ٨,٦ ١,٣ ٢,٧ ٢,٥ ٢,٤ ٢,٤ ٢,٣ ٣,٩ ٣ ٣,٤ ٤,٢ ٢,٥ ٢ ٢,٢ البصل

 ٥,٨ ٣,٥ ١,٢ ٥,١ ١٣,٦ ٦,١ ٧,٨ ٧,٦ ١٤,٩ ٨,٤ ٧,١ ٨,٨ ٣,٣ ٤,١ ٥,٩ ٤,١ ٦,٥ ٥,١ ٦,٩ ٧,٨ ٦,٤ ٦,٤ ٥,٨ ١١,١ ٩,٢ الدخیلة
 ١٨,٢ ٤٤,٢ ٢٧,٩ ١٠,١ ٢٠,٧ ٨ ٢٨ ٢٩,٤ ٤,٨ ٣٣,٢ ٣٨ ٢٨ ٤١,٦ ٢٤,٤ ١٧ ٤٣,٧ ٢٩,٧ ٤٠ ١٣,٣ ١٣,٧ ١٥,٤ ٥ ١٨,٧ ١٧ ١٠,٩ العامریة
برج 
 ٣,٢ ١١,٨ ١٢,٨ ٠ ٧,٢ ٢,٤ ٣ ٢,٩ ٤,٤ ٥,١ ٥,٨ ٤,٢ ١٠,٧ ٧,٧ ٦,٩ ٥,٩ ٥,٤ ٦,٦ ٢,٣ ٤,٣ ١ ٢,٦ ١٢,٧ ٧ ٥,١ العرب

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الجملة
  ،والنسب من حساب الطالبة ،  ٢٣٧، ٢٣٤  ص ص ٥٥ جدول رقم – محافظة اإلسكندریة –الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 

  
  
  
  
  
  



  ١٦٩

   بأقسام محافظة اإلسكندریة من أقالیم الجمهوریة توزیع المهاجرین الوافدین   :ًاسابع
و ال یتوزعـوا بنـسب متـساویة فـى أقـسام ، متـداد رقعـة المحافظـة مهـاجرون مـن خـارج اإلسـكندریة علـى ایتوزع ال
   :حیث یالحظ اآلتى) ٧-٤(یوضح الشكل رقم كما ، اإلسكندریة 

 % ٦٣,٩ بنـسبة ١٧٤٩٣٠بلغت أعلى نسبة للوافدین إلى محافظة اإلسكندریة من محافظات الدلتا بعـدد  - ١
 قلـیم القـاهرةومحافظـات إ، مـن جملـة الوافـدین ، % ٢٣,٣ن مـن الوجـه القبلـى بنـسبة  تأتى فى المرتبة الثانیة الوافدی

تـــأتى بعـــدها محافظـــات القنـــاة بنـــسبة  ،مـــن جملـــة الوافـــدین إلـــى المحافظـــة % ٧لثـــة بنـــسبة الكبـــرى فـــى المرتبـــة الثا
من إجمالى الوافدین إلـى المحافظـة % ١,٦ومن خارج الجمهوریة بنسبة  ، ١,١ثم محافظات الحدود بنسبة % ١,٥

  .داخل أقسام اإلسكندریة 

دالوافـدین مـن محافظــات الـدلتا حیـث بلــغ بعدالعامریــة  قـسم ارتفـاع نـسبة المهـاجرین مــن الوجـه القبلـى فــى - ٢
كانــت محافظــة البحیــرة وقــد ، مــن إجمــالى الوافــدین مــن محافظــات الــدلتا للعامریــة % ٣٦,٥ نــسمة بنــسبة ٦٣٨٢٩

% ١٦من إجمالى الوافدین من الدلتا ثم تلیهـا محافظـة كفـر الـشیخ بنـسبة % ٦٠ فى هذه النسبة بنسبة ًاأكثر إسهام
 یــأتى بعــد قــسم ،) المنوفیــة و الغربیــة و دمیــاط(ثــم بنــسب ضــئیلة فــى محافظــات ، %٨ و محافظــة الدقهلیــة بنــسبة

ــزةالعامریــة  ــقــسم المنت جمــالى محافظــات مــن إ% ١٨,٦ نــسمة بنــسبة ٣٢٥٦١دلتا  حیــث بلــغ عــدد الوافــدین مــن ال
اجمــالى مــن % ٤٨,٤واســتمرت محافظـة البحیــرة متقدمــة فـى عــدد الوافـدین بهــا حیــث وصـل نــسبة أسـهامها ، الـدلتا 

% ١٠والمنوفیـة ،  % ١٣ثـم كفـر الـشیخ % ١٧,٥ثم تلیهـا محافظـة الغربیـة بنـسبة ، محافظات الدلتا الوافدة للقسم 
مــن % ١٤,٩بنــسبة الرمــل قــسم رتبــة الثالثــة م یــأتى فــى ال،مــن اجمــالى الوافــدین مــن محافظــات الــدلتا داخــل القــسم 
افظة البحیــرة أكثــر ـوجــاءت محــ، ة ـ نــسم٢٦٠٦٥وبعــدد  ، اجمــالى الوافــدین مــن محافظــات الــدلتا داخــل اإلســكندریة

  .محافظات الدلتا 
و محافظـة المنوفیـة  %١٨,٧ة بنـسبة غربیـالثم تلیهـا محافظـة % ٤٠,٩ فى هذه النسبة وبلغت نسبتها قرابة ًاإسهام
یـأتى فـى ، من اجمالى الوافدین من محافظات الدلتا إلـى القـسم % ١١ثم محافظة كفر الشیخ ب، % ١٦,٩بنسبة 

من إجمالى الوافدین مـن محافظـات الـدلتا لإلسـكندریة بعـدد وافـدین % ١٠,٩بنسبة قسم برج العرب المرتبة الرابعة 
من إجمـالى الوافـدین مـن محافظـات الـدلتا إلـى القـسم % ٧٠و جاءت محافظة البحیرة بنسبة ،  نسمة ١٩٠٧٢بلغ 
مـــن % ٧٨,٩ نـــسبة ممثلـــةقـــسام األأربعـــة  تـــصبح وبـــذلك، % ٦ثـــم المنوفیـــة بــــ % ٨ثـــم محافظـــة كفـــر الـــشیخ ، 

 –ســیدى جــابر (    ثــم تــأتى فــى المرتبــة الخامــسة أقــسام،إجمــالى الوافــدین إلــى اإلســكندریة مــن محافظــات الــدلتا 
لمحافظـة من إجمالى الوافدین مـن الـدلتا إلـى ا% ١٧,٤ بنسبة ) باب شرقى – مینا البصل – محرم بك –الدخیلة 

یــأتى بعــدها % ٤٤كانـت أولهــا محافظـة البحیــرة بنـسبة فهمة فـى تلــك النـسبة  الــضئیلة المــسأمـا عــن المحافظـات ، 
مـن إجمـالى الوافـدین مـن محافظـات الـدلتا % ١٣,٤ثـم محافظـة كفـر الـشیخ بنـسبة % ١٦محافظة  الغربیـة بنـسبة 

 ) اللبــان –نــشیة  الم– الجمــرك – كرمـوز –العطــارین (   تـأتى بعــد ذلـك أقــسام،ن األقــسام إلـى هـذه المجموعــة مـ
 ًاتــأتى البحیــرة فــى المرتبــة األولــى إســهام و،مــن جملــة الوافــدین إلــى المحافظــة مــن محافظــات الــدلتا % ١,٦بنــسبة 

 تلیهــا محافظــة الغربیـــة ،مــن إجمــالى الوافــدین إلـــى هــذه المجموعــة مــن األقـــسام % ٤٦,١فــى هــذه النــسبة بنـــسبة 
 .إلى هذه األقسام جمالى الوافدین من محافظات الدلتا من إ% ١٦,٢



  ١٧٠

  ٢٠٠٦مناطق تركز الوافدین من أقالیم الجمهوریة بأقسام اإلسكندریة ) ٧-٤( شكل رقم 

  
 مناطق تركز الوافدین من أقالیم الجمهوریة

 

  مناطق تركز منخفض بشدة
  مناطق تركز منخفضة 
  مناطق تركز متوسطة 

  مناطق تركز عالیة 
 

  الدلتا ) ٢(الوجھ القبلى  ) ١(
  الحدود) ٤(القاھرة        )  ٣(
 خارج الجمھوریة) ٦(القناة           ) ٥(

)٢( )١( 

)٣( )٤( 

)٦( )٥( 



  ١٧١

 بنـــسبة العامریـــة قـــسم،  الوجـــه القبلـــى مـــع مهـــاجرى الـــدلتا فـــى منـــاطق الهجـــرة فتـــصدر یـــشترك مهـــاجرو - ٣
وقــد كانــت محافظــة ســوهاج أكثــر ،  نــسمة ١٥٥٣٦ن الوافــدین إلــى المحافظــة بعــدد مــن جملــة المهــاجری% ٢٤,٣
ثـم تلیهـا قنـا بنـسبة ، % ٦٠سـهامها مـن إجمـالى الوافـدین مـن الوجـه القبلـى ًا فى هذه النسبة فقد بلغـت نـسبة إأسهام
فقــد ، %٢٠سبة  نــسمة بنــ١٣١٦٠فـى المرتبــة الثانیــة بعـدد قــسم المنتــزة یــأتى ، % ١١,٢و المنیـا بنــسبة % ١٤,٥

ثـم تلیهـا محافظـة أسـیوط ، من إجمالى الوافدین من محافظات الوجه القبلـى % ٤٦,٨بلغت نسبة محافظة سوهاج  
بنـــى ســـویف و ( بنـــسبة متوســـطة أمـــا محافظـــات ) أســـوان و قنـــا و المنیـــا (  ثـــم تلیهـــا محافظـــات ،% ١٩,٩ة ببنـــس

،  مـن جملـة الوافـدین مـن الوجـه القبلـى إلـى المحافظـة %٤٤,٣ ویمثل هذان القسمان قرابة) بنسبة منخفضة الفیوم 
فقــد بلغــت نــسبة ، % ١٥,٤فــى المرتبــة الثالثــة مــن حیــث نــسبة الوافــدین مــن الوجــه القبلــى بنــسبة قــسم الرمــل یــأتى 

بنــسبة ) قنــا و أســوان واســیوط ( مــن إجمــالى الوافــدین مــن الوجــه القبلــى ثــم تلیهــا محافظــة % ٤٨محافظــة ســوهاج 
ثــم جــاءت بعــد ،  فــى قــسم الرمــل ًاســهاموتعــد أقــل نــسبة إ) ى ســویف المنیــا والفیــوم و بنــ(  محافظــات ثــم، متوســطة 

 العطـارین – بـاب شـرقى – مینـا البـصل – محـرم بـك – الدخیلـة – سیدي جـابر –برج العرب ( قسم الرمل أقـسام 
فظـــات الوجـــه القبلـــى محاأكثـــر اعتبارهـــا تـــأتى محافظـــة ســـوهاج ب، فـــدین مـــن جملـــة الوا% ٣٨,٥ بنـــسبة ) كرمـــوز–

أن قـسم ، % ١٣ثـم تلیهـا محافظـة أسـوان بنـسبة ، %١٤,٩سـیوط بنـسبة تلیهـا محافظـة أ، %  ٤٤,٢ بنسبة ًاإسهام
لمــا بهــا مــن منطقــة % ٤٧,٨جمــالى الوافــدین مــن الوجــه القبلــى ت بــه نــسبة الوافــدین مــن أســوان مــن إالعطــارین بلغــ

وهـــو ولـــى هـــاجر مـــن  ،المرغنـــى حـــول ضـــریح ســـیدى المرغنـــى تـــشتهر بتركزالمهـــاجرین مـــن النوبـــة وهـــى منطقـــة 
تــأتى  ، ة حولــة وفــى المنــاطق المجــاورةالــسودان ثــم أســتقر فــى هــذه المنطقــة وســاعد علــى تركــز الوافــدین مــن النوبــ

تـأتى محافظـة سـوهاج ، قبلـى من اجمالى الوافـدین مـن الوجـه ال% ١,١بنسبة )  اللبان– المنشیة –الجمرك (أقسام 
مـن جملـة الوافـدین مـن الوجـه % ٥١,٧ بنسبة فى هذة األقسام بنسبة ًاكثر محافظات الوجه القبلى إسهامأ اعتبارهاب

ثـــم محافظـــة المنیـــا بنـــسبة % ١٠,٩ثـــم محافظـــة أســـوان بنـــسبة % ١٢,٣القبلـــى ثـــم تلیهـــا محافظـــة أســـیوط بنـــسبة 
جمــالى الوافــدین مــن الوجــه مــن ا% ٢٠ومــن المالحــظ أن قــسم المنــشیة بلغــت نــسبة الوافــدین مــن المنیــا % ١٠,٥

  .) الجمرك و المنشیة واللبان ( القبلى لألقسام 

تختلف مناطق تركـز الوافـدین مـن القـاهرة الكبـرى إلـى اإلسـكندریة عـن هـؤالء الوافـدین مـن الوجـه القبلـى و  - ٤
فــدین مــن إجمــالى الوا% ٣٠,٧ نــسمة بنــسبة ٦٠٧٣ یتــصدر بعــدد الوافــدین قــسم المنتــزةحیــث یتــضح أن ،  الــدلتا 

مــن إجمـالى الوافـدین مــن % ٧٦,٦ بنـسبة ٤٦٥٠تـأتى محافظــة القـاهرة بعـدد ، مـن محافظـات اقلـیم القــاهرة الكبـرى 
 ٣١٥٧ بعـدد قـسم الرمـلیأتى بعد ذلك ، % ٨ثم القلیوبیة بنسبة ، % ١٥تلیها محافظة الجیزة بنسبة ، قلیم هذا اإل
 ،%  ٩و القلیوبیــة بنــسبة % ١٧ ثــم الجیــزة بنــسبة ،%٧٣ نــسمة بنــسبة ١٦٥٧تــأتى القــاهرة  بعــدد ، %١٦بنــسبة 
تتـصدر القـاهرة ، %١٢,٨ نـسمة بنـسبة ٢٥٣٨ فى المرتبة الثالثة من حیث نـسبة الوافـدین بعـدد قسم العامریةیأتى 

مـن إجمـالى الوافـدین % ١٥,٢ثـم القلیوبیـة بنـسبة % ٢٣,٤تأتى بعدها محافظة الجیزة بنسبة % ٦١٤بالقسم بنسبة 
مــن إجمــالى الوافــدین % ١٩,٢بنــسبة  ) ســیدى جــابر والدخیلــة( قــسمى  یــأتى بعــد ذلــك ،اهرة الكبــرى مــن اقلــیم القــ

مـن إجمـالى الوافـدین مـن القـاهرة % ٤٣بلغت نـسبة الوافـدین مـن القـاهرة  ، من اقلیم القاهرة الكبرى إلى اإلسكندریة 
مـــن % ٧٩,٧قـــسام بنـــسبة األخمـــسة تى وبـــذلك تـــأ،  % ٦لیوبیـــة بنـــسبة ثـــم الق% ١٩الكبـــرى للقـــسم والجیـــزة بنـــسبة 



  ١٧٢

ثــم % ١٨,٩ثــم الجیــزة بنــسبة ، % ٧٢تــصدرت محافظــة القــاهرة بنـسبة ، قلــیم القـاهرة الكبــرى إإجمـالى الوافــدین مــن 
 .من إجمالى الوافدین من أقلیم القاهرة الكبرى لألقسام % ٩محافظة القلیوبیة بنسة 

مـن % ٢٤,٩ نسمة بنـسبة ١٠٥٥ بعدد سم المنتزةقبلغت أعلى نسبة للمهاجرین من محافظات القناة فى  - ٥
 فــى ًامــن أكثــر محافظــات القنــاة إســهاماعتبارهــا و تــأتى محافظــة الــسویس ب، إجمــالى الوافــدین منهــا إلــى المحافظــة 

% ٣١,٣سـعید بنـسبة تـأتى بعـدها محافظـة بور، % ٤٤,٢ا عدد الوافدین مـن محافظـات القنـاة للمنتـزة وبلغـت نـسبته
وقــد كانــت ، % ١٨,٧ نــسمة بنــسبة ٧٩٢ بعــدد محــرم بــكقــسم یــأتى ،  % ٢٤,٥عیلیة بنــسبة ســماثــم محافظــة اإل
 قــسم الرمــلیــأتى ، %  ٧٩,٥ فــى عــدد الوافــدین مــن محافظــات القنــاة للقــسم بنــسبة ًاس أكثــر إســهاممحافظــة الــسوی

وافـــدین مـــن ســـهامها بعـــدد الالـــسویس فـــى المرتبـــة األولـــى بنـــسبة إتـــأتى محافظـــة ، % ١٦ نـــسمة بنـــسبة ٦٧٨بعـــدد 
الى مـــن إجمــــ% ١٥ثـــم محافظـــة األســـماعیلیة بنـــسبة % ٣٥تلیهـــا محافظـــة بـــور ســـعید بنـــسبة ، محافظـــات القنـــاة 

،  نـسمة ٥٢١بعـدد % ١٢,٣بلغـت فبقسم العامریـة  أما عن نسبة الوافدین من القنـاة ،الوافدین من محافظات القناة
ثـم بـور سـعید % ٢٢سـماعیلیة  نـسبة محافظـة اإلثم تلیها% ٦٧لغت سهام محافظة السویس فقد بومن حیث نسبة إ

مـن إجمــالى % ٧١,٩بة قــسام بنـساألأربعـة  وبــذلك تـأتى ،قـسم مـن إجمــالى الوافـدین مـن القنــاة إلـى ال%  ١٠بنـسبة 
ثــم محافظــة % ٢١,٤ر ســعید بنــسبة ثــم بــو، % ٥٩تــصدرت محافظــة الــسویس بنــسبة ، قلــیم القنــاة الوافــدین مــن إ

 .األربعة  قسام األن إجمالى الوافدین من محافظات القناة إلى تلك م% ١٩سماعیلیة  بنسة اإل

ـــةبلغـــت أعلـــى نـــسبة للوافـــدین مـــن محافظـــات الحـــدود  - ٦ ـــسم العامری مـــن % ٤١,٥ بنـــسبة ١٢٣٢ بعـــدد بق
مـن إجمـالى % ٩٥جمالى الوافدین من محافظات الحدود إلى المحافظة وقـد كانـت محافظـة مطـروح تـسهم بنـسبة  إ

جمــالى الوافــدین مــن مــن إ% ٣٥,٣ك قــسم بــرج العــرب بنــسبة یــأتى بعــد ذلــ، ات الحــدود للقــسم الوافــدین مــن محافظــ
جمــالى الوافــدین مــن مــن إ% ٩٨,٥ة مطــروح مــن هــذه النــسبة و تــسهم محافظــ، محافظــات الحــدود إلــى المحافظــة 

روح أكثــر وتــأتى محافظــة مطــ، % ٢٣,٢ األقــسام فهــى تــسهم بنــسبة  أمــا عــن بقیــة،ت الحــدود إلــى القــسم محافظــا
ظــة البحــر األحمــر و محاف% ١٠ثــم تلیهــا محافظــة الــوادى الجدیــد بنــسبة % ٦٨,٤ فــى هــذه النــسبة بنــسبة ًاإســهام
  .جمالى الوافدین من محافظات الحدود إلى هذه األقساممن إ% ٦,٦  سیناء بنسبة ًاواخیر% ٨بنسبة 

 ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( اإلسكندریة لعامى محافظة  إلى الوافدة الهجرة أسباب  :ًاثامن
 أو والترمـل والـزواج والدراسـة العمل بین فیما محافظة اإلسكندریة إلى الوافدة للهجرة أسباب خمسة التعداد أورد
التوزیـع النـسبى والعـددى ) ٨-٤( والـشكل رقـم ) ٩-٤(ویتـضح مـن الجـدول رقـم  بالمرافقـة الهجـرة ًاوأخیـر ، الطـالق

الـذكور ومـن الواضـح أرتفـاع نـسبة ) ١٠، ٩ – ٤( كمـا هـو بالـشكل رقـم ث ًللوافدین تبعا لسبب الوفود للذكور واإلنا
 علـى ٢٠٠٦و ١٩٩٦تعـدادى ًتبعـا ل%) ٤٩,٤، % ٥٠,٦ (  و%) ٤٨,٥، %٥١,٥(  الوافدین عن اإلناث بنسبة

  :ا یلى  أهم أسباب الهجرة الوافدة إلى اإلسكندریة كمو ،الترتیب 
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   الهجرة من أجل العمل -أ
 إجمـالى مـن ٪٣١,٨ نحـو العمـل  بـداعى١٩٩٦ًتبعـا لتعـداد عـام  اإلسـكندریة إلـى وفـدوا ینالـذ نـسبة بلغـت
 ١,٦    لمقابـ الـذكور، إجمـالى المهـاجرین مـن ٪ ٦٠لهجـرة   ًاسـبب كـان الـداعى هذا أن إال الجنسین، من الوافدین

 المحافظـة إلـى وفـودال دواعـى أهـم مـن العمـل فرص على الحصول بغرض للذكور الهجرة داعى أن نجد لإلناث ٪
%  ٦٤,٧كمــا ارتفعــت للــذكور لتــصل إلــى % ٣٤ إلــى ٢٠٠٦ لتعــداد ًاتفعــت هــذه النــسبة لــسبب العمــل تبعــراوقــد  ،

فمحافظــة اإلســكندریة محافظــة ، وهــذا یعنــى أرتفــاع عــدد الوافــدین بغــرض العمــل الــذكور واإلنــاث ، % ٢,٩مقابــل 
  . والتجارة الصناعة أنشطة توفر ؛ بسببحضریة جاذبة

  الدراسة لغرض الوافدة الهجرة  -ب

ت المـصریة وهـي جامعـة اإلسـكندریة المحافظـة بوجـود ثـاني أقـدم الجامعـا؛ تتمتـع  بالدراسـة یتعلـق فیمـا أمـا  
 لتعـداد ًاتبعـ للهجـرة سـبباالدراسـة  كانـت فقـد ، معاهـدثمانیـة كلیة ، تسع عشرة التعلیم العالي بالمحافظة علي یشتمل 

 % ٠,٩ المتبقیـة والنـسبة % ٣,١ بنـسبة الـذكور مـن معظمهم ، المحافظة  مستوى على % ٢  بنسبة١٩٩٦عام 
بلغـت نـسبة الـذكور الوافـدین للدراسـة  ، % ١,٨ إلـى ٢٠٠٦ًوانخفـضت النـسبة تبعـا لتعـداد  ، اإلنـاث نـصیب مـن

  .لإلناث % ١,٢مقابل % ٢,٥
 الزواج بغرض الهجرة  -ج

المحافظـة  إلـى المهـاجرین جملـة مـن % ٣٠,٦شـكلت المهـاجرین مـن ةكبیـر نـسبة وفـود فـي ًاسـبب الـزواج  كـان
 اإلنـاث جملـة مـن % ٥٥,٢ إلـى لتـصل اإلنـاث بـین ًاكبیـر ًاارتفاعـ الظـاهرة هـذه ترتفـع و  ،١٩٩٦ًتبعـا لتعـداد عـام 

اد ًتبعـا لتعـدإال أن هـذه النـسبة أنخفـضت ،  الغـرض لهـذا وفـدوا الـذین الـذكور جملـة مـن %٧,٥ مقابـل ، الوافـدات
، % ٤٣,١وانخفـــــضت نـــــسبة الوافـــــدات عمـــــا كانـــــت علیـــــه لتـــــصبح ، مـــــن جملـــــة الوافـــــدین % ٢٣,٣إلـــــى  ٢٠٠٦

 .% ٤ًخفضت ایضا للذكور لتصل إلى وان
 الطالق أو الترمل بسبب الوافدة الهجرة  -د

 إلـى الوفـود أسـباب جملـة مـن ، % ٠,٤علـى  تزیـد ال محدودة  نسبة١٩٩٦تبعا لتعداد عام  السبب هذا یشكل
 یعـود والترمـل فـالطالق ، اإلنـاث وفـود أسـباب جملـة مـن % ٠,٧ إلـى الوافـدات اإلنـاث بـین تزیـدكمـا  ، المحافظـة
% ٠,١ مقابـل ،رأسـها لمـسقط العـودة إلـى األحیـان بعـض فـى یـدفعها ممـا ، شـریك بـدون األولى حالتها إلى بالزوجة
ذه الزیـادة مـن نـصیب اإلنـاث التـى ارتفعـت إلـى وقـد كانـت هـ% ٠,٥بلغت تلك النـسبة  ٢٠٠٦ًتبعا لتعداد ، للذكور 

  .% ٠,١اما عن نسبة الذكور فهى % ٠,٩
  المرافقة بسبب الهجرة -هـ

 تـشكل إذ ، ١٩٩٦ لتعـداد عـام ًاحافظـة تبعـالم إلـى الوافـدة الهجـرة فـي األسـباب أهـم بـین مـن الـسبب هـذا یعـد
للـذكور % ١٨,١مقابـل % ٣٥نـاث لتـصل إلـى ترتفـع بهـا نـسبة اإل ، حافظـةالم إلـى المهـاجرین جملة من % ٢٦,٣

 فـى العـاملین الـذكور بعـض یـصطحب وكـذلك ، رأسـها مـسقط إلـى المطلقـة أمهـم مـع األبنـاء بعـض یعـود حیـث ،
مــن جملــة الوافــدین إلــى % ٣٨ لتــصل إلــى  ٢٠٠٦ لتعــداد ًاتبعــوارتفعــت النــسبة ، هموأبنــاء لزوجــاتهم المركــز



  ١٧٤

 إلـى المحافظـة  الوافـدات مـن اإلنـاثوهـذا یعنـى أن نـصف، % ٥٠لتصل إلى  وارتفعت نسبة اإلناث ، اإلسكندریة 
   .بنائهم العاملین فى اإلسكندریةیكونوا من كبار السن المرافقین ألللذكور فقد % ٢٥,٩، 

  التوزیع العددى والنسبى ألسباب الهجرة الوافدة إلى اإلسكندریة ) ٩-٤(جدول رقم 
 *٢٠٠٦-١٩٩٦ لعامى

 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ سبب
 % جملة % إناث % ذكور % جملة % إناث % ذكور لھجرةا

 ٣٤,١ ٩٤٨٠٩ ٢,٩ ٣٩٥٧ ٦٤,٧ ٩٠٨٥٢ ٣١,٨ ٨٩٧٣٨ ١,٦ ٢٢١٨ ٦٠,١ ٨٧٥٢٠ العمل
 ١,٨ ٥١٠٨ ١,٢ ١٦٥٥ ٢,٥ ٣٤٥٣ ٢ ٥٧٠٣ ٠,٩ ١١٨٧ ٣,١ ٤٥١٦ الدراسة
 ٢٣,٣ ٦٤٧٩٩ ٤٣,١ ٥٩١٧٤ ٤ ٥٦٢٥ ٣٠,٦ ٨٦٤٩٣ ٥٥,٢ ٧٥٥٦٠ ٧,٥ ١٠٩٣٣ الزواج
 الطالق

 ٠,٥ ١٤٣١ ٠,٩ ١٢٣٣ ٠,١ ١٩٨ ٠,٤ ١٠٦٢ ٠,٧ ٩٧٢ ٠,١ ٩٠ و الترملأ
 ٣٨ ١٠٥٥٨٤ ٥٠,٣ ٦٩١٣٧ ٢٥,٩ ٣٦٤٤٧ ٢٦,٣ ٧٤٢٢٢ ٣٥ ٤٧٨٤١ ١٨,١ ٢٦٣٨١ مرافق
 ٢,٢ ٦١٧٨ ١,٦ ٢٢٦٠ ٢,٨ ٣٩١٨ ٨,٩ ٢٥١٩٢ ٦,٦ ٩٠٧٣ ١١,١ ١٦١١٩ أخرى
 ١٠٠ ٢٧٧٩٠٩ ١٠٠ ١٣٧٤١٦ ١٠٠ ١٤٠٤٩٣ ١٠٠ ٢٨٢٤١٠ ١٠٠ ١٣٦٨٥١ ١٠٠ ١٤٥٥٥٩ الجملة
 ١٠٠ ٤٩,٤ ٥٠,٦ ١٠٠ ٤٨,٥ ٥١,٥ %اجمالى

   .٢٣٣ ص ٥٤جدول رقم  ، ٤٩ ص ٨ جدول رقم ١٩٩٦تعداد الجهازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لعام : المصدر 
   .هذا البیان یضم جمیع اقسام المحافظة و الساحل الشمالى للمحافظة و المیناء* 

  
  

  )٢٠٠٦-١٩٩٦( سباب الهجرة الوافدة إلى اإلسكندریة لعامى التوزیع النسبى أل) ٨- ٤(شكل رقم 
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  ١٧٥

 ١٩٩٦التوزیع النوعى ألسباب الهجرة الوافدة لمحافظة اإلسكندریة ) ٩- ٤(شكل رقم 
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  ٢٠٠٦التوزیع النوعى ألسباب الهجرة الوافدة لمحافظة اإلسكندریة ) ١٠ - ٤(شكل رقم 
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  ١٧٦

 أخرى ألسباب الوافدة الهجرة -و

 ، المهـاجرین لجملـة % ٨,٩نـسبة ١٩٩٦ لتعـداد عـام ًاتبعـ الهجـرة دواعـى محددى غیر المهاجرین نسبة مثلت
 غیـر أنـشطة أصـحاب -ًاغالبـ– وهـم ، اإلنـاث جملـة مـن % ٦,٦و الـذكور، إجمـالى مـن % ١١,١بلغـت حـین فـى

 أو العمـل، سـوق لـىع حـدیثون متعطلـون طارئـة،أو ظروف أصحاب مؤقتة،أو عمالة أصحاب التوصیف،أو كاملة
 ٢٠٠٦أمـا عـن تعـداد  ) ٢ص ، ١٩٩٨ مقلـد، إبـراهیم سـالم محمـد( لالعمـ عـن للبحـث وذهبـوا تعطلـوا مـشتغلون

   .من جملة الوافدین إلى محافظة اإلسكندریة % ٢,٢انخفضت النسبة لتصل إلى 
   ٢٠٠٦ تصنیف المهاجرین حسب سبب الهجرة على مستوى األقسام :ًاتاسع

 لـسبب ًاات الخاصـة بـالهجرة الداخلیـة طبقـو لعدم تـوافر البیانـ،  فیما بینها من حیث سبب الوفود متباینت األقسا
ومـن اسـتقراء بیانـات  ، ٢٠٠٦عتمـاد علـى مـاهو متـاح فـى عـام سكندریة فى تعدادات سابقة تـم االالهجرة بأقسام اإل

إلـى أقــسام اإلســكندریة جــرة الوافــدة توزیــع  أسـباب الهن یوضـحان الــذی) ١١ -٤(والـشكل رقــم ) ١٠-٤(قــم الجـدول ر
  :كما یلى 

  الهجرة من أجل العمل   -أ 
یمكـن تقـسیم ثـالث ) ١٢-٤(ومـن خـالل الـشكل رقـم ، ًتباینت األقسام فیمـا بینهـا تبعـا للوافـدین مـن إجـل العمـل 

  .ًفئات تبعا لنسبة تركز الوافدین من إجل العمل 
وهـو قـسم أقیمــت ، % ٣٥,٢جـل العمـل بهـا افـدین مـن أ نــسبة الوتـشمل العامریـة حیـث بلغـت : الفئـة األولـى -

بــه عـــدة قــرى زراعیـــة كبیــرة جـــذبت العدیــد مـــن أبنـــاء المحافظــات المجـــاورة لإلســكندریة حیـــث أنتفعــوا بأراضـــى هـــذا 
و ، و القلیـــل مـــنهم یعمـــل بالمدینـــة ویقـــیم بهـــذه القـــرى ، ًكانیا یعمـــل بالزراعـــة ـًا ســــبحت تـــشكل مجتمعــــالقطـــاع وأصـــ

همت فــى جــذب فقــد أســ، امریــة مــن أجــل العمــل فیهــا صناعیة الكبیــرة تعــد مــورد جــذب للوافــدین لقــسم العالــالمنــشآت 
  .األیدى العاملة للسكن واألستقرار فیها 

علــى الترتیـب مـن جملـة الوافــدین % ١٨و %٢٤,٥بنـسبة ) المنتـزة و الرمـل (  تـشمل قــسمى  :الفئـة الثانیـة -
 بتتبــع بــدء النــشاط ًاو یبــدو ذلــك جالیــ، لــسمة الریفیــة  المنتــزة تغلــب علیــه اوترجــع هــذه النــسبة إلــى أن قــسم، للعمــل 

ومـن خاللـه یتبـین أن استـصالح األراضـى الموجـودة فـى ، الزراعى فى هـذا النطـاق منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر 
رمــل فــان أبنــاء أمــا عــن ال، منطقــة أبــى قیــر و المعمــورة قــد شــكل المــورد األول لجــذب أبنــاء الریــف للعمــل بالزراعــة 

 أبــیس والتــى استــصلحت  زراعیــة بمنطقــةٍلمــا یــضمه القــسم مــن أراض،  بهــا ًاجهین البحــرى والقبلــى یتركــزون معــالــو
وقــد تــم اســتقدام كثیــر مــن أبنــاء البحیــرة والمنوفیــة و كفــر الــشیخ ، ات هــذا القــرن ینتــاج مــع بدایــة ســتینوبــدأت فــى اإل

ــــــــــــاعزعــــــــــــت أراضــــــــــــیها علــــــــــــیهم عــــــــــــن طریــــــــــــحیــــــــــــث و، والغربیــــــــــــة  للعمــــــــــــل فــــــــــــى هــــــــــــذه المنطقــــــــــــة  .ـق االنتف



  ١٧٧

  
  ٢٠٠٦ًالتوزیع النسبى ألسباب الهجرة  الداخلیة طبقا للنوع ألقسام محافظة اإلسكندریة ) ١٠-٤(ل رقم وجد

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور القسم أخرى مرافق طالق أو ترمل زواج الدراسة العمل
 ٣٠,١ ٣١,٢ ٢٩,٤ ١٨,٧ ١٩,٤ ١٧,٤ ٣٠ ٢٨,٥ ٤٢,٢ ٢٩,٥ ٢٨,١ ٤٥ ٤٤,٩ ٣٨ ٤٨,٤ ٢٥ ٣٨ ٢٣,٨ المنتزة
 ١٢ ١٤,٨ ١٠,٤ ٩,٤ ٩,٩ ٨,٧ ٢٠ ١٩,٦ ١٩,٣ ٣١,٧ ٣١,٣ ٣٦ ١٩,٨ ٢٢ ١٨,٩ ١٨ ٢٣ ١٧,٨ الرمل

 ٦,٩ ٩,٤ ٥,٥ ٥ ٥,١ ٤,٨ ٥,٥ ٥,٤ ٦ ٨,٧ ٨,٤ ١٢ ١٦,٢ ١٧ ١٥,٩ ٧ ٨,٩ ٦,٩ سیدى جابر
 ٢,٨ ٣,٨ ٢,٢ ١,٤ ١,٤ ١,٣ ٤,٤ ٤,١ ٦,٦ ٣,٧ ٣,٥ ٥,٧ ١١,٣ ١٠ ١١,٧ ٢,٢ ٥ ٢,١ باب شرقى
 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٧ ١,٣ ١,٣ ١,٢ ١,٨ ١,٩ ٠,٦ ٠,٨ ١,٢ ٠,٦ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٩ العطارین
 ٦,٢ ٧ ٥,٧ ٣,٨ ٣,٨ ٣,٩ ٥,٥ ٦ ٢,٤ ١٠,٨ ١٠,٨ ١١ ٦,٦ ٥,٩ ٦,٩ ٥,٥ ٥,٥ ٥,٥ محرم بك

 ٠,١ ٠,٣ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٤ ٠ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٢ منشیةال
 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٣ ١,٨ ١,٨ ١,٨ ١,٢ ١,٢ ١ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٧ ٠,٣ ٠,٧ كرموز
 ٠,١ ٠ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠ ٠,٥ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ اللبان

 ٠,٤ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٤ ٠ ١,٢ ١,٣ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٨ ٠,٥ ٠,٦ ٠,٥ الجمرك
 ١,١ ١,٣ ١ ٢,٨ ٢,٩ ٢,٦ ٤,١ ٤,٥ ١,٨ ٦,٤ ٦,٦ ٤,١ ١,٣ ١,٧ ١,١ ٣,٨ ٢,٢ ٣,٩ مینا البصل

 ٧,٣ ٧,٦ ٧,١ ٥,٨ ٥,٨ ٥,٦ ٥,٦ ٥,٦ ٥,٤ ٧,٥ ٧,٥ ٧,٧ ٥,٨ ٦,٧ ٥,٤ ٦,٧ ٥,٢ ٦,٨ الدخیلة
 ٢٨,٩ ٢٠,٤ ٣٣,٨ ٤٦,٩ ٤٥,٦ ٤٩,٤ ٣١ ٣٢,٣ ٢٥,٩ ٢٥,٥ ٢٧ ٨,٩ ٧,٦ ١٢ ٥,٥ ٣٥ ٢٠ ٣٥,٩ العامریة

 ٣,٣ ٢,٦ ٣,٨ ١٣,٩ ١٤,١ ١٣,٤ ٩,١ ٩,٥ ٦,٦ ٢,٧ ٢,٧ ١,٨ ٤ ٦,٤ ٢,٨ ١٣ ١٣ ١٢,٧ برج العرب
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الجملة

  ٢٣٢:٢٣١ ص ٥٤ جدول رقم –محنافظة اإلسكندریة ، الجهازالمركزى للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر 



  ١٧٨

   لسبب الهجرة ًاوافدین من أقالیم الجمهوریة تبعمناطق تركز ال) ١١-٤( شكل رقم 
   ٢٠٠٦بأقسام اإلسكندریة 

  
  أسباب الهجرة الوافدة 

  
  

  العمل 
  الدارسة 

    زواج
 

  طالق أو ترمل 
  مرافقة 
  أخرى
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  الهجرة والنوع  لسبب ًاوافدین من إقالیم الجمهوریة تبعمناطق تركز ال) ١٢- ٤(شكل رقم 
   ٢٠٠٦بأقسام اإلسكندریة 

  
  ًمناطق تركز الوافدین من أقالیم الجمهوریة تبعا لسبب الهجرة والنوع

 

  

  مناطق تركز منخفضة 
  مناطق تركز متوسطة 

  اطق تركز عالیة من
 

  الدراسة  ) ٢(العمل         ) ١(
  الطالق أو الترمل) ٤(الزواج      )  ٣(
 أسباب أخرى) ٦(المرافقة       ) ٥(

)٢( )١( 

)٤( 
)٣( 

)٥( 
)٦( 
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، % ١٢,٧تـأتى فـى مقـدمتها قـسم بـرج العـرب بنـسبة ،  أقـسام محافظـة اإلسـكندریة تشمل بقیة : الفئة الثالثة-
عاملین فـى الـصناعة علـى نـسبة الـسكان ویرجـع هـذا من الجدیر بالذكرأن مركز ومدینة برج العرب تفوق فى نسبة ال

 لقواعــد التخطــیط الــصناعى وأصــبحت مــن أهــم ًاوق إلــى ماتــشهده مــن نــشاط صــناعي كبیــر حیــث تأســست طبقــالتفــ
صـناعیة  منـشأة ٤٣٦ وینتظر أن تزیـد إلـى ١٩٩٨ منشأة صناعیة عام ٣٢٠المناطق الصناعیة والتى كانت تضم 

 – بــــاب شــــرقى – مینــــا البــــصل - محــــرم بــــك – الدخیلــــة –ســــیدي جــــابر (سام تــــأتى بعــــد ذلــــك أقــــ  ، ٢٠١٧عــــام 
تختلـف أسـباب ، مـن إجمـالى الوافـدین للعمـل % ٢٧,٧بنـسبة )  المنـشیة – اللبـان – الجمرك – كرموز –العطارین 

 ســیدى – الرمـل –المنتــزة ( ًالهجـرة بغـرض العمــل تبعـا لنــوع الوافـدین فأرتفعــت اإلنـاث عـن الــذكور فـى أربعــة أقـسام 
)   بــرج العــرب- العامریــة–الدخیلــة ( وانخفــضت نــسبة اإلنــاث عــن الــذكور فــى ثالثــة أقــسام )  بــاب شــرقى –جــابر 

   .وتساوت باألقسام المتبقیة
  الدراسة لغرض الوافدة الهجرة -ب 

% ٠,٢فـى المنتـزة و % ٤٤,٩تفاوتت نسبة الوافدین بغـرض الدراسـة علـى مـستوى األقـسام حیـث ترواحـت بـین 
  : الوافدین لغرض الدراسة ثالث فئات كما یلى و یمكن تقسیم، بان الل

  ،% ٤٤,٩ ترتفع بها نسبة الوافدین لغرض الدراسة وتشمل قسم المنتزة بنسبة -:الفئة األولى - 
سـعار خفـاض أوذلـك بـسبب ان% ١٦,٢، %١٩,٨ ) سـیدى جـابر –الرمل ( قسمى   تضم - :الفئة الثانیة- 

وبـــسبب ، % ٨١,٨ســـتخدام الـــسائد بـــالمنتزة هـــو األســـتخدام الـــسكنى بنـــسبة ة إلـــى أن االإضـــاف، ألراضـــى والـــسكن ا
أمــا عــن الرمـــل وســیدى جـــابر ،  والتكنولوجیــا  بـــالمنتزة كادیمیـــة العلــومجغرافــى مـــن األكادیمیــة البحریــة و أالقــرب ال

لـوم و الزراعـة إضـافة إلـى و كلیة الهندسة و العالنظرى المجمع من بسبب القرب من جامعة اإلسكندریة سواء كان 
أمـا عــن سـیدى جــابر فـى منطقــة سـموحة بالتحدیــد ، او كلیـة الزراعــة بـسابا باشــا  ، معهـد الحاســب اآللـى بالــشاطبى

   .ًو ایضا كلیة التمریض، بها بیت المغتربین والمغتربات من أبناء المحافظات األخرى 
مـن جملـة الوافـدین % ١١,٣قـسم بـاب شـرقى بنـسبة  األقـسام تـأتى فـى مقـدمتها  تـشمل بقیـة- :الفئـة الثالثـة- 

        ن لغــــرض الدارســــة مــــن المنــــاطق التــــى یــــسكن بهــــا الوافــــدووتعــــد منــــاطق األبراهیمیــــة والحــــضرة ، لغــــرض الدراســــة 
 – الجمـرك – اللبـان – كرمـوز – المنـشیة – محـرم بـك –العطـارین ( تأتى بعـد ذلـك أقـسام ، ) مشاهدات میدانیة ( 

مـن الجـدیر بالـذكر أن نـسبة اإلنـاث الوافـدات ، % ٢٧,٦بنسبة )   برج العرب – العامریة –الدخیلة  –مینا البصل 
 - میناالبــصل  – العطــارین – ســیدى جــابر –الرمــل ( لغــرض الدارســة أرتفعــت عــن نــسبة الــذكور فــى ســبعة أقــسام 

وتـــساوت فـــى )  محـــرم بـــك – بـــاب شـــرقى –المنتـــزة ( وانخفـــضت فـــى أقـــسام )  بـــرج العـــرب – العامریـــة –الدخیلـــة 
  .األقسام المتبقیة 

   جالزوا بغرض الهجرة -ج 
فأغلب المتزوجین الجدد یبحثون عـن أمـاكن الـسكن ، اختلفت نسبة الوفود بغرض الزواج بین األقسام وبعضها 

 و اتـضح ذلـك  صـحاب األجـور المنخفـضة مـن العمـالة التكالیف وخاصة أن معظم الوافدون وافـدون مـن أمنخفض
فــیمكن تقــسیم ،  جــل العمــل وتركــزهم فــى أقــسام العامریــة والمنتــزة والرمــل خــالل أرتفــاع نــسبة المهــاجرین مــن أ مــن

  : الوافدین لغرض الزواج إلى ثالث فئات كما یلى 
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ومـن ، ) المنتـزة و الرمـل ( وتـشمل هـذه الفئـة قـسمى ،  ترتفع بها نسبة الوافدین بغرض الـزواج :الفئة األولى -
بالمحافظـة و عـشوائیات المنتـزه  مـن بـین ثالثـین منطقـة،  عشوائیة  مناطق تسعالمنتزة بهبأن قسم ، ر الجدیر بالذك

     و فــى الرمــل )   خورشــید و توابعهـا ـ المهــاجرین و توابعهــا ـ محـسن الكبــرى ـ العمـراوى ـ ســیدى بــشر قبلـى( هـى
التجمعـــات الـــسكانیة فـــي حـــزام یحـــیط عـــن مـــن المنـــاطق العـــشوائیة و هـــى عبـــارة ) الظاهریـــة و المحروســـة ودنـــا ( 

  تلــك التجمعــات بغیــروتتــضخم  ، دون تخطــیط عمرانــي أو تنظــیم واضــح أو توعیــة شــعبیةمــن الــشرق  باإلســكندریة 
 المـسكن والرغبـة فـي اإلیــواء فـضال عـن ظـاهرة االنتقـال مـن الریـف إلـي الحــضر ىضـابط وال رابـط بحكـم الحاجـة إلـ

مركــز النــشاط التجــاري اعتبارهــا  بســكندریة الــصناعي والرغبــة فــي االقتــراب مــن اإل مــع التطــورًاالتــي تتواكــب دائمــ
وقـد تكـون )  ٥ص  ، ٢٠١١ ، دراسـة عـن المنـاطق العـشوائیة داخـل نطـاق حـى المنتـزة ( ، ومصدر الرزق المتـاح

   .هذه المناطق جذبت إلیها الوافدین المتزوجین
 –عبــد القــادر (  ال تخلــو العامریــة مــن العــشوائیات فمنهــا و% ٢٥,٥ قــسم العامریــة بنــسبة -:الفئــة الثانیــة -

هـــذا الیعنـــى أن كـــل الوافـــدین و، )  قبلـــى كیـــنج مریـــوط – الدراســـیة – العامریـــة القدیمـــة – مـــرغم –مـــستعمرة الجـــزام 
، ن عـن الـسكن مـنخفض التكـالیف إلیهم ماهم من اإلسـكندریة البـاحثوبل یضاف ،  فى المناطق العشوائیة یقطنون 

ن یأتى إلى اإلسكندریة من هم یعملـون فـى المهـن اإلداریـة والعلمیـة الحكومیـة كنقـل إدارى فـال یـسكن هـؤالء فـى ولك
   .ن معظم الوافدین من العمال والحرفییهذه  المناطق العشوائیة التى یسكن بها 

 المنـشیة –ك  محـرم بـ– العطـارین – بـاب شـرقى –سـیدى جـابر (  األقـسام وهـى  وتـضم بقیـة: الفئة الثالثـة -
سم بـــرج العــرب بلـــغ فقــ،  % ٤٥بنـــسبة )  بـــرج العــرب – الدخیلــة – مینــا البـــصل – الجمـــرك – اللبــان – كرمــوز –

وسبب هذه النسبة تكمن فى توطن العدید مـن الـصناعات بهـا وأصـبحت بـذلك غیـر % ٢,٧ بلغت ًانسبة ضئیلة جد
 - المنــشیة  –العطــارین (  نــاث فــى ســبعة أقــسام وارتفعــت نــسبة اإل، صــالحة لالســتخدام الــسكنى ومنفــرة للــسكان 

 – الرمـل –المنتـزة ( وانخفـضت عـن الـذكور بأقـسام ، )  بـرج العـرب – العامریـة – مینـا البـصل – الجمرك -كرموز
   .) الدخیلة – اللبان – محرم بك – باب شرقى –سیدي جابر 

   الطالق أو الترمل بسبب الوافدة الهجرة -د 
 یمكــن تقــسیم الوافــدین بــسبب الترمــل و للوفــود بــسبب الترمــل والطــالق ًاندریة فیمــا بینهــا تبعــقــسام اإلســكتباینــت أ

  : والطالق إلى ثالث فئات
، %٣١,٤بنـسبة ) المنتـزة والعامریـة ( مثـل فـى قـسمى ع بهـا نـسبة الوفـود لهـذا الـسبب وت والتـى یرتفـ:الفئة األولى  

٣٠,٤ %.  
  .%  ١٩,٥  تضم قسم الرمل بنسبة :الفئة الثانیة 
 – الجمــرك – المنــشیة – العطــارین – بــاب شــرقى –ســیدى جــابر (  تــضم األقــسام المتبقیــة وهــى  :الفئــة الثالثــة 

وقـد تكـون العـشوائیات التـى % ١٨,٧بنـسبة )  بـرج العـرب – الدخیلة – محرم بك – كرموز – اللبان –مینا البصل 
 ،ى الحالــة االقتــصادیة الــسیئة التــى تمــر بهــا العــشوائیات  فــى الطــالق إضــافة إلــًامبكــر ســببینتــشر بینهــا الــزواج ال

  )  ١١ص ، ٢٠١١،  دراسة عن المناطق العشوائیة داخل نطاق حى المنتزة(
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  الهجرة الوافدة بسبب المرافقة  -هـ 
  :  للهجرة بسبب المرافقة ویمكن تقسیم األقسام إلى ثالث فئاتًاسام فیما بینها من قسم آلخر تبعاختلفت األق

و قـــسم العامریـــة مـــن األقـــسام التـــى تـــسمح بالتوســــع % ٤٦,٩تـــضم قـــسم العامریـــة بنــــسبة  : الفئـــة األولـــى -
إضـافة إلـى رخـص ، ى مـشكلة ة فتوافر السكن للمرافق ال یمثـل أالعمرانى ویرجع ذلك إلى المساحة الواسعة للعامری

  .األراضى 
فـالمنتزة منطقـة جـذبت ، % ١٣,٩و % ١٨,٧بة بنـس)  بـرج العـرب –المنتـزة (  تضم قـسمى  :الفئة الثانیة - 

أمـا عـن مركـز ومدینـة بـرج ، ن لهـم  یأتى مـع الوافـدین للدراسـة مرافقـومكان أنها الوافدین لغرض الدراسة فمن اإلإلی
أمـا إذا كـان ، ذا كـان العامـل بمفـردة  فیـسكن فـى اسـتراحة  للـسكن إًافالمصانع التـى بهـا تـوفر للعمـال مكانـ، العرب 
   .) مشاهدات میدانیة ( جراءات الدفع ره فیوفر لهم شقة ویتم تسهیل إلدیه أس
 – المنـــشیة – العطـــارین – بـــاب شـــرقى – ســـیدى جـــابر –الرمــل (  تـــشمل األقـــسام األخـــرى : الفئـــة الثالثـــة -

نـاث الوافـدات رتفعـت نـسبة اإلا% ٢٠,٥بنـسبة )  كرمـوز – محرم بـك – الدخیلة – اللبان – مینا البصل –الجمرك 
 مینـا – الجمـرك – اللبـان – كرمـوز – المنـشیة – العطارین – محرم بك –الرمل  ( ًا قسملهذا السبب فى أحد عشر

  . األقسام نخفض نسبة اإلناث عن الذكور فى بقیةوت)  برج العرب – العامریة – الدخیلة -البصل 
  هجرة ألسباب أخرى  ال-و 

 كاملــة غیــر أنــشطة أصــحاب ن معظمهــم مــن عــین وأل ألســباب الوفــود دون غــرض مًاتباینــت األقــسام تبعــ
 أو العمـل، سـوق علـى حـدیثون متعطلـون أو ، طارئـة ظـروف أصحاب أو ، مؤقتة عمالة أصحاب أو ، التوصیف
  : تقسیم الوافدین لألسباب األخرى إلى فئتین  ویمكن ، العمل عن للبحث وذهبوا تعطلوا مشتغلون

  .% ٢٨,٩، %٣٠بنسبة ) المنتزة والعامریة ( مى  فئة مرتفعة وتضم قس :الفئة األولى -
 –العطــارین  - بــاب شــرقى – ســیدى جــابر –الرمــل (  األقــسام  فئــة منخفــضة وتــضم بقیــة-:الفئــة الثانیــة  -

ـــة – اللبـــان – مینـــا البـــصل – الجمـــرك –المنـــشیة  ، % ٥٩بنـــسبة )  بـــرج العـــرب  - كرمـــوز– محـــرم بـــك – الدخیل
  محـرم - بـاب شـرقى – سـیدى جـابر – الرمـل –المنتزة (  وهى ًا عشر قسم فى أحدفع نسبة اإلناث عن الذكورترت

ر فـى وتنخفض هـذه النـسبة عـن الـذكو، )  الدخیلة– مینا البصل – الجمرك – كرموز – المنشیة – العطارین –بك 
   . األقسامبقیة
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  :لخالصة ا
  :دریة عن اآلتى فى محافظة اإلسكندراسة الجوانب المختلفة عن الهجرة كشفت 

ث تجـــذب مـــن جمیـــع المحافظـــات حیـــ، حـــدى محافظـــات الجـــذب الـــسكانى فـــى مـــصر تمثـــل اإلســـكندریة إ - ١
 . ٢٠٠٦ : ١٩١٧ كبیرة على مدى الفترات التعدادیة من ًاأعداد
 إلـــى وصـــل أعلــى معـــدل للهجــرة الوافـــدة ، تــسم حجـــم الهجــرة الكلیـــة بالتنـــاقص المــستمر مـــن تعــداد آلخـــرا - ٢

 حیــث بلـغ نــسبة المهـاجرین مــن إجمــالى عـدد ســكان المحافظـة لهــذا العــام ١٩٢٧ لتعــداد ًایة  تبعـمحافظـة اإلســكندر
 فـى األلـف  مـن ٦٦,٥وقـد كـان أقـل معـدل للهجـرة الوافـدة ،  نسمة ٢١٤٤٤٩ فى األلف  بعدد وافدین بلغ ٣٧٤,٢

 . ٢٠٠٦ لتعداد ًا نسمة وذلك تبع٢٧٤٣٠٠افدین بلغ إجمالى عدد سكان المحافظة بعدد و
 ،ًامهــاجر١٧٤٩٨٤ نحــو الوافــدین مــن محافظــات الــدلتا إلــى المحافظــة المهــاجرین إجمــالى بلــغ - ٣
افة والقـرب الجغرافـى  یمكن القول بـأن عامـل المـسولذا،  ٢٠٠٦ لتعداد ًاتبع الهجرة صافى جملة من %٦٨,٣بنسبة

% ٢٦,١ بنـسبة ًا مهـاجر٦٦٩٢٣د ثم یلیه أقلیم الوجه القبلـى بعـد،  فى توجه المهاجرین إلى المحافظة كان له دور
، مـن جملـة صـافى الهجـرة % ٨٩,٤ بنـسبة ًا مهـاجر٢٢٩٠٧٤لیصبح مجموع المهاجرین من هـذین اإلقلیمـین عـدد 

، %٢,٧بنــسب ) القــاهرة الكبــرى و محافظـات القنــاة و محافظــات الحــدود ( قــالیم رتیــب إثـم یلیهمــا بعــد ذلــك علـى الت
 .على الترتیب% ١,٢، %١,٦

المغـادرین إلـى محافظـات القـاهرة  المهـاجرین إجمـالى رات الهجـرة المغـادرة فیمـا بینهـا حیـث  بلـغتباینـت تیـا - ٤
 ثـم یلیـه ٢٠٠٦ لتعـداد ًاتبعـ الهجـرة صـافى جملـة مـن %٤٠,٨بنـسبة ،ًامهـاجر ٣٦٨٤٢ نحـو الكبـرى مـن المحافظـة

 ٥٤٦٣٧قلیمـــین عـــدد لیـــصبح مجمـــوع المهـــاجرین مـــن هـــذین اإل% ٢٤ بنـــسبة ًا مهـــاجر٢١٧٩٥قلـــیم الـــدلتا بعـــدد إ
محافظــــات القنــــاة و (قــــالیم أثــــم یلیهمــــا بعــــد ذلــــك علــــى الترتیــــب ، مــــن جملــــة المغــــادرین  % ٦٤,٩ بنــــسبة ًامهــــاجر

  .على الترتیب% ٥,٥، %١٢، %١٧,٦بنسب ) محافظات الحدود ومحافظات الوجه القبلى 
ومـن الواضـح أن أعلـى نـسبة لعـدد ،  ٢٠٠٦ لتعـداد ًا تبعـًا وافـد٦٦٩١تبلغ الهجرة الدولیة إلى اإلسكندریة  - ٥

بـا لوافـدین األجانـب  تـأتى بعـدها أورمن إجمـالى ا% ٦٨,٥الوافدین إلى اإلسكندریة من نصیب الدول العربیة بنسبة 
مـــن % ٦فریقیـــة بنـــسبة ویـــأتى بعـــدها الـــدول اإل% ٨,٥بنـــسبة ســـیویة ثـــم تلیهـــا الـــدول اآل % ١٠,١الغربیـــة بنـــسبة 

 –بـا الـشرقیة  أور–أمریكـا الـشمالیة ( إلـى المحافظـة و تـأتى أقـل النـسب مـن نـصیب إجمالى عدد الوافدین األجانب 
  .من إجمالى عدد الوافدین األجانب % ٥,٣بنسبة )  أسترالیا –أمریكا الجنوبیة 

 –العامریـة ( بمحافظـة اإلسـكندریة بخمـسة أقـسام ) ٢٠٠٦-١٩٩٦(  تمثلت أقسام الجذب السكانى للفترة  - ٦
 – اللبـان – بـاب شـرقى – المنـشیة –العطـارین ( و تعـد أقـسام ، )  سـیدى جـابر – بـرج العـرب – الدخیلـة –المنتـزة 
  . طاردة للسكانًاأقسام)  مینا البصل – محرم بك – كرموز – الجمرك –الرمل 
ـــیم مـــن األقـــالیم الخمـــسة بهـــا فكـــل إ، ة فـــى جـــذب المحافظـــات إلیهـــا تباینـــت أقـــسام محافظـــة اإلســـكندری - ٧ قل

یم الــدلتا و لالوجــه القبلــى و محافظــة البحیــرة بــإققلیم جمیــع األقــسام مثــل محافظــة ســوهاج بــإ علــى محافظــة تــستحوذ
  .قلیم محافظات الحدود ة و مطروح بإلیم القناهرة الكبرى و محافظة بور سعید بإققلیم القاالقاهرة بإ



  ١٨٤

 ًاتبعــ%) ٤٩,٤، % ٥٠,٦( و %) ٤٨,٥ ،%٥١,٥( رتفعــت نــسبة الــذكور الوافــدین عــن اإلنــاث بنــسبة ا - ٨
 .  على الترتیب٢٠٠٦و ١٩٩٦لتعدادى 

ن كانـت المحافظــة تجمـع علــى أن أهـم أســباب الهجــرة ٕوا،  لــسبب الهجـرة الوافــدة ًاتباینـت األقــسام فیمـا بینهــا تبعـ
     وأن األســـباب األخـــرى أســـباب تـــسهم فـــى الهجـــرة ولكـــن بنـــسبة ضـــئیلة ومنهـــا )  مرافـــق – زواج –العمـــل ( بغـــرض 

  .)  أسباب اخرى – الدراسة –الترمل الطالق أو ( 
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  الباب الثانى 
  التباين المكانى للنمو السكانى بمحافظة اإلسكندرية 

  
   النمو السكانى بمحافظة اإلسكندرية - :الفصل الخامس 

    سياسات ضبط النمو السكانى فى محافظة اإلسكندرية - :الفصل السادس 
   تقدير حجم السكان فى المستقبل -:الفصل السابع 
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  الخامسلفصل ا
  النمو السكانى بمحافظة اإلسكندرية 

  
  

  .مقدمة 
  .تطور عناصر النمو السكانى باإلسكندریة  –ًأوال 
  . تطور معدل النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة مقارنةً  بالجمهوریة – ًاثانی
  .نى بمحافظة اإلسكندریة مقارنةً  بمحافظات إقلیم اإلسكندریة  تطور معدل النمو السكا– ًاثالث
  .) ٢٠٠٦-١٩٧٦(  تطور معدل النمو السكانى بأقسام محافظة اإلسكندریة مابین عامى – ًارابع

 . )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بشیاخات محافظة اإلسكندریة ما بین عامى – ًاخامس

  .الخالصة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  ١٨٧

  ل الخامسالفص
  ةالنمو السكانى بمحافظة اإلسكندري

فـي عـدد التـى أبرزهـا نتـائج التعـدادات الـسكانیة أن هنـاك زیـادة ، ، وقد أوضحت دراسة مكونات النمو السكاني 
 مایوضـح ١٩٩٦بالتعـداد الـذي یـسبقه لعـام ٢٠٠٦ولعل فـي مقارنـة أرقـام التعـداد األخیـر  لعـام ، سكان اإلسكندریة 

 إلـــى  ) ٢٠٠٦ إلـــى ١٩٩٦(حیـــث وصـــل مقـــدار الزیـــادة فـــي الفتـــرة مـــن ، كبیـــرة فـــي عـــدد الـــسكان مـــدى الزیـــادة ال
 ومرجـع هـذه ،ً نسمة سنویا تضاف إلى حجـم الـسكان باإلسـكندریة ٣٨٠٥٧٧  نسمة ؛ أي بمتوسط قدره ٧٨٤٧٩٣

  .مل النمو السكاني باإلضافة إلى الهجرة التي تأتي في المرتبة الثانیة كعامل من عوا، الزیادة هو الموالید  
ً النمــو الــسكانى باإلســكندریة وتطــوره مقارنــة بالجمهوریــة و بمحافظــات اقلــیم مكونــاتســة اریعـرض هــذا الفــصل د

 أســباب تلــك ًاها دارســكمــا یــستعرض االختالفــات والتباینــات المكانیــة بــین أقــسام المحافظــة وشــیاخات،  اإلســكندریة 
 وشــیاخات ذات نمــو مرتفــع ًافنجــد أقــسام؛ لتبــاین بمعــدالت النمــو الــسكانى األختالفــات والتباینــات المؤدیــة بــدورها ل

 نــصل إلــى تقــدیر حجــم الــسكان فــى المــستقبل والــذى یعــد الهــدف الرئیــسى لدراســة مــن ثــمو، أومتوســط أومــنخفض 
   .السكان بل المتمم لها 

  عناصر النمو السكانى باإلسكندریة  : ًأوال
ً بمـا یفیـد كثیـرا فـى تحدیـد  ،فیات فى اإلسكندریة من أهم عوامل نمو السكانتعد دراسة تطور حجم الموالید والو

ٕواذا كانـت الموالیـد تـؤثر فـى حجـم الـسكان بالتزایـد فـإن الوفیـات تـؤثر ، المستویات الصحیة والتعلیمیة والخدمیة لهـم 
 .فیه بالتناقص 

ومــن دراســة ، ر فــى المجتمعــات البــشریة  مــن أكثـر مظــاهر التغیــه  ویعـد النمــو الــسكانى  والنتــائج المترتبــة علیــ
سـهمت فـى تغیراتـه ظ تضافر مجموعة من العوامـل التـى أالعرض التالى لنمو السكان فى محافظة اإلسكندریة سنلح

وتتفـاوت هـذه العوامـل ، ثـم الهجـرة ، ) الزیادة الطبیعیة (  الموالید والوفیات ،وهى مكونات النمو الطبیعى للسكان ، 
  .محافظة ال  فى نمو سكان فى مدى اسهامها

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( النمو السكانى باالسكندریة للفترة  مكوناتتطور ) ١ –٥( جدول رقم 

%  الهجرة حجم الهجرة  %الزیادة الطبیعیة حجم الزیادة الطبیعیة  الزیادة الكلیة  الفترة التعدادیة 

٤٥,٥ ٢٨٠٠٠٠ ٥٤,٥ ٣٣٦٠٨٧ ٦١٦٠٨٧ ١٩٨٦- ١٩٧٦ 

٤٤,٦ ١٧٦٠٠٠ ٥٥,٤ ٢١٨٩٧٢ ٣٩٤٩٧٢ ١٩٩٦- ١٩٨٦ 

١٩,١ ١٥٠٠٠٠ ٨٠,٨ ٦٣٤٧٩٢ ٧٨٤٧٩٣ ٢٠٠٦- ١٩٩٦ 

  .بیانات غیر منشورة) ٢٠٠٦-١٩٧٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة و االحصاء بیانات الهجرة لمحافظة األسكندریة للفترة :المصدر
  
  



  ١٨٨

ـــــشكلین رقـــــم ) ٢-٥(  و  )١ –٥(ومـــــن قـــــراءة أرقـــــام الجـــــدول رقـــــم  ـــــادة )  ٢-٥(و ) ١-٥( وال ـــــین أن الزی یتب
 فـى الفتـرة   %  ٥٤,٥الطبیعیة تسهم بنصیب كبیر فى نمو السكان حیث تزایـد نـصیبها بوضـوح فقـد بلغـت نـسبتها 

       ،  ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( للفتـــــــرات  % ٨٠,٨ثـــــــم وصــــــلت إلـــــــى ،  ٥٥,٤ثــــــم ارتفعـــــــت إلــــــى  ) ١٩٨٦ – ١٩٧٦( 
ـــــى ا ) ٢٠٠٦ – ١٩٩٦(  ـــــب عل ـــــة فـــــى نمـــــو الـــــ االرتفـــــاع فـــــى إ ویرجـــــع هـــــذا،لترتی سكان ســـــهام الزیـــــادة الطبیعی

 إلـى زیـادة الفـرق بینـه وبـین معـدل رزهـا هبـوط معـدالت الوفیـات والـذى أدى بـدورهبأ، باإلسكندریة إلـى عـدة عوامـل 
  .الموالید 

فتـرات فقد تفاوتـت نـسبة إسـهامها فـى النمـو فـى ال، أما الهجرة  وهى العنصر الثانى من عناصر النمو السكانى 
ًالتعدادیـة تفاوتــا ملحوظـا فبینمــا وصــلت هـذه النــسبة إلـى   الـى مــایقرب مــن  ) ١٩٨٦ – ١٩٧٦( فــى الفتــرة  % ٤٥ً

 الهبــوط بحــدة بعــد ذلــك حتــى أصــبحتواســتمر نــصیبها فــى ، فــى الفتــرة التــى تلیهــا % ١النــصف ثــم هبطــت بنــسبة 
   . ) ٢٠٠٦ – ١٩٩٦( فى الفترة  % ١٩

إلـى أنهـا تعـد بحـق الفتـرة الرئیـسیة فـى تیـار % ٤٥إلـى ) ١٩٨٦-١٩٧٦( فى الفترة وترجع نسبة أسهام الهجرة 
ًویمثــل خطــرا أكثــر مــن ، ًحیـث أصــبح معــدل نمــو ســكان الحـضر مرتفعــا ، الهجـرة الریفیــة الحــضریة فــى الجمهوریــة 

لـة الـسكان فـى ونتیجة لذلك فمـا زالـت نـسبة سـكان الحـضر تـزداد بـشكل واضـح بالنـسبة لجم، معدالت النمو الریفیة 
 Gazi M, Farooau,, 1975  (وتلقـى المـسؤلیة فـى ذلـك علـى عـاتق الهجـرة الریفیـة الحـضریة ، الجمهوریـة 

P,135 (.   
كمــا ،  كمــا كانــت الحــال علیــه فــى الماضــى ًاوهــذا مایؤكــد أن عنــصر الجــذب إلــى ســكنى المــدن لــم یعــد كبیــر

وعـدم ، ى تجسد فـى قلـة فـرص العمـل المتاحـة مـن ناحیـة  فى النواحى االقتصادیة التًایعكس ذلك فى مجمله قصور
مما أدى إلى انحسار تیار المهاجرین نحـو محافظـة اإلسـكندریة  بـشكل ، إمكان الحصول على مسكن دائم بسهولة 

 .كبیر 

 ) ٢٠٠٦ – ١٩٩٦( وعلــى ذلــك فإنــه یمكــن القــول بــأن متوســط زیــادة الــسكان بمحافظــة اإلســكندریة فــى الفتــرة 
ومــن هــذا العــدد نجــد أن للزیــادة الطبیعیــة النــصیب األكبــر حیــث بلغــت نــسبتها   ، ًا نــسمة ســنوی٧٨٤٧٩یــصل إلــى 

  .من جملة الزیادة السنویة  % ١٩و بنسبة تصل إلى % ٨٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨٩

  
  )٢٠٠٦- ١٩٧٦(سكندریة للفترة  النمو السكانى باإل مكوناتتطور) ١-٥( شكل رقم 

          
  
  

  
  
  

١٩٧٦ -١٩٨٦

%٥٤٫٥

%٤٥٫٥

١٩٨٦ -١٩٩٦

%٥٥٫٤

%٤٤٫٦

١٩٩٦ -٢٠٠٦

الزیادة الطبیعیة
%٨٠٫٨

الھجرة 
%١٩٫١



  ١٩٠

  
  معدالت الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة فى محافظة اإلسكندریة) ٢-٥(جدول رقم 

  فى األلف )٢٠٠٦- ١٩٧٦ (

 الزیادة الطبیعیة  الوفیات  الموالید السنھ 
  متوسط

  الفترات التعدادیة 
٢١,٦ ٨,٩ ٣٠,٥ ١٩٧٦ 
٢١,٧ ٩,١ ٣٠,٨ ١٩٧٧ 
٢٢,٤ ٨,٦ ٣١ ١٩٧٨ 
٢٢,٨ ٨,٢ ٣١ ١٩٧٩ 
٢٢,٦ ٧,٨ ٣٠,٤ ١٩٨٠ 

 
 

٢٢,٢  
  
  

٢١,٩ ٨ ٢٩,٩ ١٩٨١ 
٢١,٦ ٨,١ ٢٩,٧ ١٩٨٢ 
٢١,٤ ٧,٥ ٢٨,٩ ١٩٨٣ 
٢٣,٥ ٧,٥ ٣١ ١٩٨٤ 
٢٥,٧ ٧,٣ ٣٣ ١٩٨٥ 

 
٢٢,٨  
  
 

٢٣,٥ ٧,٩ ٣١,٤ ١٩٨٦ 
٢١,١ ٨,٧ ٢٩,٨ ١٩٨٧ 
٢٢,٨ ٧,٤ ٣٠,٢ ١٩٨٨ 
٢٠,٥ ٧ ٢٧,٥ ١٩٨٩ 
١٩,٥ ٦,٧ ٢٦,٢ ١٩٩٠ 

 
٢١,٥  
  
 

١٨,٧ ٦,٨ ٢٥,٥ ١٩٩١ 
١٥,٧ ٦,٧ ٢٢,٤ ١٩٩٢ 
١٥,٤ ٦,٤ ٢١,٨ ١٩٩٣ 
١٥,٤ ٦,٦ ٢٢ ١٩٩٤ 
١٥,٧ ٧,٣ ٢٣ ١٩٩٥ 

 
١٦,٢ 

١٦,٩ ٧,١ ٢٤ ١٩٩٦ 
١٦,١ ٧,١ ٢٣,٢ ١٩٩٧ 
١٧,٢ ٦,٧ ٢٣,٩ ١٩٩٨ 
١٦,٤ ٧,١ ٢٣,٥ ١٩٩٩ 
١٨ ٦,٤ ٢٤,٤ ٢٠٠٠ 

 
 

١٦,٩  
  

١٥,٨ ٧,٣ ٢٣,١ ٢٠٠١ 
١٦,٧ ٧,١ ٢٣,٨ ٢٠٠٢ 
١٧,٥ ٦,٧ ٢٤,٢ ٢٠٠٣ 
١٧,٢ ٦,٧ ٢٣,٩ ٢٠٠٤ 
١٦,٦ ٧,١ ٢٣,٧ ٢٠٠٥ 
١٦,٣ ٧,٨ ٢٤,١ ٢٠٠٦ 

 
 

 
١٦,٧ 

-١٩٧٦(حصاءات الحیویة لمحافظة اإلسكندریة للفترة من بیانات اإل، بئة العامة واإلحصاء الجهاز المركزى للتع: المصدر 
    .صفحات متفرقة والزیادة الطبیعیة من حساب الطالبة) ٢٠٠٦

  
  
  
  
  



  ١٩١

  
  تطور معدالت الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة باإلسكندریة ) ٢-٥( ل رقم شك

  )٢٠٠٦ -١٩٧٦(فى الفترة من 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

١٩
٧٦

١٩
٧٨

١٩
٨٠

١٩
٨٢

١٩
٨٤

١٩
٨٦

١٩
٨٨

١٩
٩٠

١٩
٩٢

١٩
٩٤

١٩
٩٦

١٩
٩٨

٢٠
٠٠

٢٠
٠٢

٢٠
٠٤

٢٠
٠٦

الزیادة الطبیعیة

معدل الوفیات

معدل الموالید
المعدل 
فى األلف

  
 ًتطور النمو السكاني في محافظة اإلسكندریة مقارنة بالجمهوریة : ًاثانی

ألساســیة یمثــل تطــور حجــم الــسكان نتیجــة مباشــرة لتبــاین معــدالت النمــو الــسكانى حــسب درجــة إســهام عناصــرها ا
  .فى زیادة أعداد السكان من فترة ألخرى حسب العوامل الجغرافیة المؤثرة 

اللذین یوضـحان تطـور حجـم الـسكان  ) ٣-٥( ومن الشكل رقم ) ٣ -٥( یتضح من استقراء بیانات الجدول رقم 
  :ًومعدل نمو السكان  فیها مقارنة بالجمهوریة مایلى  ، ٢٠٠٦ - ١٩١٧في الفترة 

ٕ وان معـدل التزایـد قـد مـال إلـى الهبـوط بـشكل واضـح فـى ًا مـستمرًااد سكان محافظة اإلسكندریة تزاید تزاید أعد-١
 ٤٥٦٥٣٩ٕوان كانــت مكونــات النمــو قــد اختلفــت ؛ فقــد زاد حجــم ســكان اإلســكندریة مــن  ) ١٩٧٦ -١٩٦٠( الفتــرة 

 ٨٩تــسع مــرات خــالل  ؛ أي إنهــم  قــد تــضاعفوا أكثــر مــن ٢٠٠٦  نــسمة عــام ٤١٢٣٨٦٩إلــى  ، ١٩١٧نــسمةعام 
 . ومرد ذلك إلى تأثیر عاملي الزیادة الطبیعیة والهجرة ًاعام
بحیــث یمكــن أن نمیــز  ، ًا عامــ٨٩ تبـاین معــدالت نمــو ســكان اإلســكندریة مـن فتــرة تعدادیــة إلــى أخــرى خـالل -٢  

  :هي ، بین ثالث مراحل للنمو 
 ولى المرحلة األ-أ

وفیهـا ارتفـع معـدل النمـو الـسكانى لیـصبح ،  ) ١٩٣٧ – ١٩١٧( مي  بـین عـاًااستغرقت هذه المرحلـة عـشرین عامـ
ویرجــع ) ١٩٢٧ –١٩١٧( فــى الفتــرة  % ٣,٧؛ أى بنــسبة زیــادة ســنویة ١٤٠٣٣٥ بزیــادة كلیــة بلغــت  ًاســنوی  %٢,٧

ــــسكانى ؛ حیــــث  ــــادة  نــــسبة إســــهام الهجــــرة فــــى النمــــو ال ــــى زی ــــة  هــــذا االرتفــــاع إل مــــن حجــــم الزیــــادة % ٥٥بلغــــت قراب



  ١٩٢

  
  

   ًمقارنة بالجمهوریة ) ٢٠٠٦ ، ١٩١٧( تطور حجم سكان اإلسكندریة ومعدل النمو السنوي في الفترة ) ٣ - ٥( ل رقم جدو
  

 الكلیة الزیادة عدد السكان السنوات %معدل النمو السنوي بین التعدادات 
  نسبة الزیادة
 مقدار التغیر الجمهوریة مقدار التغیر اإلسكندریة السنویة

  االنحراف 
  عن الجمهوریة

  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٤٥٦٥٣٩ ١٩١٧

 ١,٦ ـــ ١,١ ـــ ٢,٧ ٣,٠٧ ١٤٠٣٣٥ ٥٩٦٨٧٤ ١٩٢٧

٠,٦ ٠ ١,١ ١- ١,٧ ١,٩٢ ١١٤٥٢٠ ٧١١٣٩٤ ١٩٣٧ 

١,١ ٠,٧ ١,٨ ١,٢ ٢,٩ ٣,٣٥ ٢٣٨٠٥٢ ٩٤٩٤٤٦ ١٩٤٧ 

١,٢ ٠,٦ ٢,٤ ٠,٧ ٣,٦ ٥,٩٧ ٥٦٦٧٨٨ ١٥١٦٢٣٤ ١٩٦٠ 

٠,٧ ٠,٥- ١,٩ ١- ٢,٦ ٥,٣٥ ٨١١٧٨٣ ٢٣٢٨٠١٧ ١٩٧٦ 

٠,٤- ٠,٨ ٢,٧ ٠,٣- ٢,٣ ٢,٦٤ ٦١٥٥٩٦ ٢٩٤٣٦١٣ ١٩٨٦ 

٠,٨- ٠,٦- ٢,١ ١- ١,٣ ١,٣٤ ٣٩٥٤٦٣ ٣٣٣٩٠٧٦ ١٩٩٦ 

٠,١ ٠,١- ٢ ٠,٨ ٢,١ ٢,٣٥ ٧٨٤٧٩٣ ٤١٢٣٨٦٩ ٢٠٠٦ 
  

ً من حساب الطالبة اعتمادا على بیانات التعدادات ٢٠٠٦-١٩٧٦والفترة من ،  ٤٣ ص ١٩٨٠- رسالة دكتوراة منشورة –ً نقال عن فتحى محمد أبو عیانة ١٩٦٠البیانات حتى  : المصدر *
  :فى ذلك راجع )) هـ × ن÷ ) ٢ت ÷١ت( لو = ر ((  Exponential Growth Rateالمذكورة  و معدل النمو من حساب الطالبة باستخدام المعادلة االسیة 

- Shryock , H,S, and Siegel ,J, S,,( 1976): The Methods and Materials of Demography , Condensed Edition by Stock well , E , G, 
Academic Press  , New York, 1976 , p,215, 
 
 
 



  ١٩٣

  ) ٢٠٠٦- ١٩١٧( تطور معدل النمو السكانى یفى محافظة اإلسكندریة مقارنةً  بالجمهوریة ) ٣-٥( شكل رقم 

١

١٠

١٠٠

١٩٢٧ ١٩٣٧ ١٩٤٧ ١٩٦٠ ١٩٧٦ ١٩٨٦ ١٩٩٦ ٢٠٠٦

اإلسكندریة

الجمھوریة

نسة

  
 – ١٩٢٧( دل مرتفــع إذا مــا قــورن بمثیلــه لمعــدل النموالالحــق فــى الفتــرة   وهــو معــ،الــسكانیة هــذه الفتــرة التعدادیــة 

وقــد یكــون ، ًســنویا %  ١,٩بنــسبة ١١٤٥٢٠الزیــادة الكلیــة مقــدار   حیــث بلغــتًاســنوی% ١,٧والــذى بلــغ ، ) ١٩٣٧
، محمــد صــبحى عبــد الحكــیم ( هــذا االنخفــاض بــسبب فتــرة الكــساد االقتــصادى التــى شــهدتها مــصر فــى تلــك الفتــرة 

ومـــن ثـــم أثـــرت فـــى المهـــاجرین ،  والتـــى ترتـــب علیهـــا نقـــص فـــرص العمـــل أو انعـــدامها )١٩٦، ١٩٥ص ، ١٩٥٨
فـــي الفتـــرة لتلـــك الفتـــرة  % ٣,٥وقـــد أســـهمت الهجـــرة فـــي النمـــو الـــسكاني بنـــسبة  ،والعـــودة إلـــى مـــواطنهم األصـــلیة

  .التعدادیة 
 هــذه المرحلــة بالثبــات التقریبــى ؛ فقــد بلــغ ولــذا اختلفــت المحافظــة عــن الجمهوریــة ؛ فقــد تمیــزت الجمهوریــة  فــى

ولــم تكــن معــدالت الوفیــات فــى هــذه ، ) ١٩٣٧ –١٩٢٧( و) ١٩٢٧  – ١٩١٧( للفتــرتین ، % ١,١معــدل النمــو 
ومـن ثـم فعلـى الـرغم مـن ارتفـاع معـدالت اإلنجـاب  ، ًا ملموسـًا بین األطفـال الرضـع قـد حققـت تحـسنًاالفترة خصوص

ص ، ٢٠٠٣، عیـسى علـى إبـراهیم (بین صغار السن كـان یحـد مـن الزیـادة الـسكانیة  ًاإال أن عامل الوفاة خصوص
  . لهذه الفترة ١,٦+وقد كان انحراف معدل النمو للمحافظة عن الجمهوریة یبلغ قرابة  ) ١٢٤

   المرحلة الثانیة -ب 

 معـدل النمــو ؛ إذ  فـيًا ملحوظـًاوالتـي شـهدت ارتفاعـ،  ) ١٩٦٠ - ١٩٣٧( تمثلهـا الفتـرة التعدادیـة بـین عـامي 
، %٣,٣ ؛ أى بزیــــادة ســــنویة ٢٣٨٠٥٢بزیــــادة كلیــــة بلغــــت  ) ١٩٤٧ - ١٩٣٧(  فــــي الفتــــرة ًاســــنوی % ٢,٩بلــــغ 

بزیـــادة ســـنویة بلغـــت  ، ٥٦٦٧٨٨بزیـــادة كلیـــة مرتفعـــة بلغـــت ) ١٩٦٠- ١٩٤٧( فـــى الفتـــرة  % ٣,٦وارتفـــع إلـــى 
النمـو الـسكانى فــى محافظـة اإلسـكندریة مقارنــة ویعـد هـذا المعـدل مــن أعلـى معـدالت النمــو التـي وصـل إلیهــا ، %٦



  ١٩٤

فقــد بلــغ  ، ویتفـق ذلــك مــع ارتفــاع معــدل النمـو الــسنوي لــسكان الجمهوریــة  ،بالتعـدادات الــسابقة والالحقــة لهــذه الفتــرة 
   .)١٩٦٠ -١٩٤٧(  في الفترة ًاسنوی % ٢,٤ثم ارتفع إلى ،  ) ١٩٤٧  – ١٩٣٧(  في الفترة  ًاسنوی % ١,٨

  :هما، نمو المتزاید لسكان اإلسكندریة في هذه المرحلة إلى عاملین رئیسیینویرجع هذا ال
 فــي األلــف عــام ١٦,٩ إلــى ١٩٤٧ فــي األلــف عــام ٢٤,٢ مــن ًا ملموســًا  انخفــاض معــدل الوفــاة انخفاضــ-١ 

 ممــا أدى إلــى زیــادة الفــارق بینهمــا ومــن ثــم أســهمت، ولــم یقابــل ذلــك انخفــاض مماثــل فــي معــدل الموالیــد  ، ١٩٦٠
 فــي نمـــو الــسكان ویرجــع ذلــك إلــى التقــدم الـــصحى وأثــره فــى خفــض أعــداد الوفیـــات ًا كبیــرًاالزیــادة الطبیعیــة إســهام

   .بالمحافظة بصفة خاصة و الجمهوریة بصفه عامة
حیــث تتــوافر عوامــل الجــذب الــسكانى بهــا ،  أدت الهجــرة إلــى ارتفــاع معــدل النمــو الــسكاني فــي اإلســكندریة -٢

، فتحـى محمـد أبـو عیانـة (لخدمات المختلفة باإلضافة إلى توافر فرص العمالـة بمختلـف مـستویاتها كما تتعدد فیها ا
 للعناصــر الوافــدة مــن الــصعید أو مــن محافظــات ًا رئیــسیًاولــذلك تعــد محافظــة اإلســكندریة مهجــر   )٤٦ ص ١٩٨٠
ثـم هـبط إسـهامها إلـى ،  % ٤٠إلى أكثر مـن ) ١٩٤٧- ١٩٣٧( فقد أسهمت فى النمو السكانى في الفترة ، الدلتا 
 زیــــادة فتــــرة) ١٩٦٠ – ١٩٤٧( وتــــشكل هــــذه الفتــــرة التعدادیــــة مــــن ،  ) ١٩٦٠- ١٩٤٧( فــــي الفتــــرة  % ٢٠,٣

 ویرجـع ذلـك إلـى تحـسن األحـوال الـصحیة ألغلبیـة الـسكان وانخفـاض  سكانیة سریعة بكل من المحافظـة والجمهوریـة
وتفـشى وبــاء ، وعلـى الــرغم مـن  ظـروف الحــرب ، المیـة الثانیــة  بعــد الحـرب العًاخـصوص، معـدالت الوفیـات بیــنهم 

فــي زیـــادة أعـــداد  الكــولیرا فـــى الوجــه البحـــرى والمالریـــا فــى الوجـــه القبلـــى خــالل األربعینیـــات التـــى كانــت لهـــا آثارهـــا
ى عیــسى علــ( )١٩٦٠  – ١٩٤٧( الوفیـات إال أن  المحــصلة النهائیــة كانــت لــصالح الزیـادة الــسكانیة خــالل الفتــرة 

   . لهذه الفترة١,٢+ و ١,١+ وقد بلغ مقدار االنحراف عن الجمهوریة قرابة )١٢٥ص ، ٢٠٠٢،ابراهیم 
  المرحلة الثالثة -ج 

  :ویمكن تقسیمها إلى فترتین وهما ،  )٢٠٠٦ – ١٩٦٠(  بین ًاستة وأربعین عام  المرحلة الثالثة استغرقت
 فـــي ًاســـنوی،  % ٢,٦فیهـــا معـــدل النمـــو الـــسكاني إلـــى وقـــد انخفـــض ،  ) ١٩٩٦ – ١٩٦٠(  تمتـــد فـــي الفتـــرة -١ 

وبمقـــدار انحـــراف عـــن ، %٥,٤بمقـــدار ســـنوى بلـــغ  ، ٨١١٧٨٣بزیـــادة كلیـــة بلغـــت  ، ) ١٩٧٦ – ١٩٦٠(الفتـــرة 
بزیـــادة كلیـــة  ) ١٩٨٦ – ١٩٧٦( ســـنویا فـــى الفتـــرة  % ٢,٣كمـــا أنـــه واصـــل انخفاضـــه إلـــى  ، ٠,٧+الجمهوریـــة بــــ

وانخفض هذا المعـدل أكثـر ٠,٤-وبمقدار انحراف عن الجمهوریة بلغ ، % ٢,٦لغ  بمقدار سنوى ب٦١٥٥٩٦قدرها 
وبنــسبة ســنویة  ، ٣٩٥٤٦٣بزیــادة كلیــة مقــدارها ،  ) ١٩٩٦ – ١٩٨٦( فــى الفتــرة  % ١,٣مــن ذلــك لیــصل إلــى 

  ویرجـع هـذا االنخفـاض التـدریجى المـستمر إلـى هبـوط٠,٨- وبمقـدار انحـراف عـن الجمهوریـة  بلـغ %١,٣مقدارها 
 فــى األلــف ٢٢,٣ وانخفــض إلــى ١٩٦٠ فــى األلــف عــام ٤٣,٣معــدالت الموالیــد إلــى أكثــر مــن النــصف فقــد بلغــت 

 ، ١٩٩٦ فــى األلـف عــام ٦,٧ إلـى ١٩٦٠ فـى األلــف عـام ١٦,٩كمـا انخفــض معـدل الوفیـات مــن  ،  ١٩٩٦عـام 
اعي واالقتـصادي  الـذي شـهده ارتبطـت بـالتغیر االجتمـ، ویرجع هذا الهبوط في معدل الموالید إلـى عوامـل متـشابكة 

وكــذلك ارتفـاع متوســط الـسن عنــد الـزواج والتغیــر ، ونــسبة التعلـیم ، المجتمـع والـذي ارتــبط بارتفـاع مــستوى المعیـشة 
وزیادة إسهام المرأة فـي النـشاط االقتـصادي  باإلضـافة إلـى األخـذ بـسیاسة تنظـیم األسـرة ، الثقافي تجاه حجم األسرة 

 فــى حــین ١٩٩٢عــام % ٦٢ المتزوجــات المــستخدمات لوســائل منــع الحمــل باإلســكندریة حیــث بلــغ معــدل اإلنــاث، 



  ١٩٥

أمـا عـن الهبـوط فـي معـدل الوفیـات فیرجـع  )Fatma H, El zanaty 1993, P,75% (٤٧بلغت بالجمهوریة 
  .وتزاید الوعي باألسالیب الصحیة لدى األسرة ، إلى جهود الدولة المتواصلة لرفع المستوى الصحي 

 ١٩٨٦ – ١٩٧٦( فـي الفتـرة %  ٤٥,٥قص إسهام الهجرة فـي النمـو الـسكاني بـشكل واضـح حیـث بلـغ وقد تنا
وربمـــا یرجـــع ذلـــك إلـــى قلـــة عوامـــل ،  % ٢,٤إلـــى ،  ) ١٩٩٦ –١٩٨٦( و واصـــل انخفاضـــه لیـــصل فـــي الفتـــرة ) 

ذب وظهـــور منـــاطق جـــ، ) ٤ص ، ٢٠٠٨، فتحـــى محمـــد أبـــو عیانـــة ( الجـــذب فـــي اإلســـكندریة مـــن ناحیـــة أخـــرى 
   .سكاني أخرى من ناحیة

 % ٢,١وفیهــا  ارتفــع معــدل النمــو الــسكاني لیــصل إلــى ،  ) ٢٠٠٦ –١٩٩٦( بــین عــامي   تمتــد الفتــرة الثانیــة -٢
علــى أننــا ال نالحــظ هــذه الظــاهرة فــي القطــر ، % ٢,٤وبنــسبة ســنویة تبلــغ  ، ٧٨٤٧٩٣ بزیــادة كلیــة مقــدارها ًاســنوی
 وارتفـع ١٩٩٦ فـي األلـف للـسكان عـام ٢٢,٣إلى ارتفاع معدل الموالید ؛ فقد بلغ  ًاوقد یكون هذا االرتفاع راجع، كله

 فـي ٧,٨مع العلم بارتفـاع معـدل الوفیـات الـذي وصـل إلـى ، ) ٢٠٠٦  –١٩٩٦( في األلف للفترة ٢٥,٣لیصل إلى 
لهــذه ومــن المالحــظ فــي التطــور الــدیموغرافي ، ٢٠٠٦عــام ) ١٦ص  ، ٢٠٠٦، مدیریــة الــشئؤن الــصحیة ( األلــف 

وربمـا یرجـع ذلـك إلـى ،  ) ٢٠٠٦  –١٩٩٦( للفتـرة ،  % ١٩,٦الفترة أن الهجرة عاودت اإلسهام فى التزاید لتصبح 
 فـــي أقـــسام حـــي العامریـــة وبـــرج العـــرب فقـــد ًا عمرانیـــًاظهـــور منـــاطق جـــذب للـــسكان ؛ حیـــث شـــهدت هـــذه الفتـــرة نمـــو

ســعیدة ( اجرین الوافــدین لمحافظــة اإلســكندریة اســتوعبت قــرى الخــریجین ومنــاطق االستــصالح الزراعــي معظــم المهــ
باإلضــافة إلــى  تزایــد فــرص العمــل بــسبب مــشروعات التنمیــة المختلفــة بهــا الــذى )   ٧١ص ، ٢٠٠٤، جــابر دیــاب

ــــداخلیین  ــــة للمهــــاجرین ال ــــك ارتفــــاع معــــدل نمــــو ســــكان ، أدى إلــــى اســــتعادة دوراإلســــكندریة كمدینــــة جاذب ویفــــسر ذل
فتعمـل ، بأكملها، ذلك ألن اإلسكندریة تجذب باستمرار مهاجرین مـن الریـف ومـن الـصعیداإلسكندریة عن الجمهوریة 

    . بالجمهوریةًةهذه الهجرة المستمرة إلى زیادة معدل النمو في اإلسكندریة مقارن
( للفتـرات  % ٢،  % ٢,١كما یؤكد معدل النمو السكانى بالجمهوریة اتجاهها نحو االنخفـاض التـدریجى حیـث بلـغ 

وهــــذا المعــــدل یعكــــس الظــــروف االقتــــصادیة واالجتماعیــــة الــــسائدة فــــى ،  ) ٢٠٠٦ - ١٩٩٦( ،  ) ١٩٩٦ – ١٩٨٦
والظـروف االحتماعیـة أدت إلـى زیـادة المعـدالت ، المجتمع المصرى فـالظروف االقتـصادیة أدت الـى تـأخر سـن الـزواج 

  .ٕواقبالهن على استخدام وسائل تنظیم األسرة بعد الزواج ، تعلیم اإلناث 
  :تطور النمو السكانى بإقلیم اإلسكندریة :ًاثالث

 فى دراسة األنماط اإلقلیمیة واالختالفات المكانیـة للمدینـة مـن الـداخل أو مـن ًا مهمًامما الشك فیه أن للجغرافى دور
لــسكانى النمــو ا_ الخــارج ؛ فـمـن الــداخل یهــتم الجغرافــى بدراســة التطــور الزمنــى والتبــاین المكــانى ألى ظــاهرة جغرافیــة 

 فتعـد اإلسـكندریة المدینـة الرئیـسیة فـى إقلیمهـا اإلدارى الـذى یـضم ،ومن الخارج فیهتم بدراسة عالقة المدینـة بإقلیمهـا _،
   ومــن الــشكل رقــم  ) ٤-٥(و یتــضح مــن بیانــات  الجــدول رقــم ،*و البحیــرة ومطــروح ، ًكــال مــن محافظــات اإلســكندریة 

  - :مایلى ًانى لمحافظةاإلسكندریة مقارنة بمحافظات إقلیمهااللذین یوضحان معدل النمو السك،)٤-٥( 

                                                
 . ١٩٨٦ لسنة  ١٨١تم ضم محافظة مطروح إلى إقلیم اإلسكندریة بالقرار رقم   *



  ١٩٦

 – ١٩٧٦(     تعــد محافظــة اإلســكندریة مــن أقــل محافظــات اإلقلــیم مــن حیــث معــدالت النمــو الــسكانى بــین عــامى 
  فى مـحافـظتى % ٣و  % ٢,٢بینما بلغ ، % ١,٩حیث بلغ معدل النمو السكانى بها لتلك الفترة ،  ) ٢٠٠٦

  
  ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظات إقلیم اإلسكندریة للفترة ) ٤-٥ (جدول رقم 

 المحافظة 

  معدل النمو السكانى 
  للفترة 

 )١٩٨٦- ١٩٧٦ ( 

  معدل النمو السكانى
   للفترة

 ) ١٩٩٦-١٩٨٦ ( 

معدل النمو السكانى  
  للفترة

 ) ٢٠٠٦-١٩٩٦ ( 

معدل النمو السكانى 
  للفترة

 ) ٢٠٠٦-١٩٧٦ ( 

 ١,٩ ٢,١ ١,٣ ٢,٣ اإلسكندریة 

 ٣ ٢,٩ ٢,٩ ٣,٣ مطروح 

 ٢,٢ ١,٩ ١,٩ ٢,٨ البحیرة 

 ٢,١ ٢,١ ١,٧ ٢,٩ إجمالى االقلیم 
  ،والمعدل من حساب الطالبة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء كتاب اإلحصاء السنوى  للسنوات المذكورة صفحات متفرقة : المصدر 

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظات إقلیم اإلسكندریة للفترة   ) ٤-٥ (شكل رقم 

٠

٠٫٥

١

١٫٥

٢

٢٫٥

٣

٣٫٥

  (١٩٧٦- ١٩٨٦  )   (١٩٨٦- ١٩٩٦  )   (١٩٩٦- ٢٠٠٦  )   (١٩٧٦- ٢٠٠٦  ) 

اإلسكندریة 
مطروح 
البحیرة 

%

  
فــیمكن القــول بــأن معــدل النمــو الــسكانى  لمحافظــة اإلســكندریة انخفــض عــن معــدل ، البحیـرة ومطــروح علــى الترتیــب 

ر مجموعــة مــن العوامــل وترجــع الزیــادة فــى حجــم الــسكان لمحافظــة مطــروح إلــى تــضاف، % ٠,٢النمــو لإلقلــیم بنــسبة 
والناتجــة عــن ارتفــاع ،  فــى األلــف ٢١,٨ إلــى، منهــا أرتفــاع معــدالت الزیــادة الطبیعیــة ، التــى مــرت بهــا المحافظــة 

إضــافة إلــى زیــادة مــساحة ، نتیجــة لمــا شــهدته المحافظــة مــن مرحلــة اســتقرار ، معــدالت الموالیــد وانخفــاض الوفیــات 
ومـا ، والتملك بجانب المشاریع المختلفة لتـوطین الـسكان البـدو واسـتقرارهم األراضى الزراعیة عن طریق االستصالح 

  باإلضـافة إلــى زیـادة األهتمـام بالخـدمات الــصحیة و بتـوفیر الرعایـة الــصحیة، واكـب ذلـك مـن جــذب لألیـدى العاملـة 



  ١٩٧

و ولیــدة محافظــة فــى مرحلــة نمــاعتبارهــا فمحافظــة مطــروح ب  ) ١٦ص  ، ٢٠٠٢، محمــد أحمــد محمــد الــسودانى ( 
 ، ٢٠١٠،عیـسى علــى إبــراهیم ( اكتـسبت أهمیــة خاصـة بممارســتها عـدد مــن الوظـائف الترفیهیــة والخدمیـة والــسیاحیة

وكـــان لنجـــاح مـــشروعات تعمیـــر الـــصحراء واستـــصالح األراضـــى فـــى محافظـــة البحیـــرة اهمیتـــه فـــى زیـــادة ) ٣٢ص 
األمـر ، یـة مـن محافظـات الجمهوریـة األخـرى تیارات الهجرة وبخاصة من  شباب الخریجین وأصحاب الملكیات القزم

  .) ٢٧,٢٨ص  ، ١٩٩٤ ، على زكى(الذى ترتب علیه ارتفاع معدل النمو السكانى بمحافظة البحیرة 
  ) ٢٠٠٦ – ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بأقسام محافظة اإلسكندریة بین عامى  :ًارابع

ًتباینت اقسام محافظة اإلسـكندریة تباینـا ملحوظـا فـ ) ٥- ٥(ى معـدالت النمـو الـسكانى كمـا یتـضح مـن الجـدول رقـم ً
 – ١٩٧٦تطـــور حجـــم الـــسكان ومعـــدل  نمـــوهم الـــسنوي ألقـــسام المحافظـــة فیمـــا بـــین عـــامي، )  ٥-٥(واألشـــكال أرقـــام 

٢٠٠٦  .  

یدى ســ، الرمــل ، المنتــزه : ( هــى ، ًا إداریــًاالتــى تتكــون مــن أربعــة عــشر قــسم، تباینــت أقــسام محافظــة اإلســكندریة 
،  العامریــة، الدخیلــة ، الجمــرك ، المنــشیة ، مینــا البــصل ، كرمـوز ، اللبــان ، محــرم بــك ، بــاب شــرقى العطــارین ، جـابر 

) ٥-٥( والــشكل رقــم  ) ٥-٥(  فــى معــدالت النموالــسكانى كمــا یتــضح مــن الجــدول رقــم ًا ملحوظــًاتباینــ)  بــرج العــرب 
  : لمعدالت النمو السكانى كما یلى ًاوعات تبعویمكن من خاللهما أن نقسم هذه األقسام خمس مجم

 أقسام معدل النمو السكانى بها مرتفع  )١(
تقــع فــى أقــسام األطــراف للمحافظــة حیــث تنمــو عــشوائیات الــسكن ، وعــددها ثالثــة أقــسام فــى غــرب المحافظــة 

 لتحــسین ًاع هــؤالء ترقبــالتــى تــأوى الیهــا فقــراء المدینــة النــازحین مــن داخلهــا والوافــدین إلیهــا مــن أنحــاء الــبالد ویتجمــ
وهى األقسام التى یزید معـدل النمـو الـسكانى بهـا علـى ، )  Graham Haughon, 1995 P,112  (أحوالهم 

وتتمثـل فـى ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦( وقد تحققت بهذه األقسام أكبر نسبة للتغیـر الـسكانى فـى فتـرة الدراسـة  ، ًاسنوی% ٥
وهـى أقـسام آخـدة فـى التزایـد الـسكانى فقـد ،  ) ٦,٧( الدخیلة   ، %)٧( برج العرب ، % ) ٧,٨(   أقسام العامریة 

 وارتفعــت النــسبة ١٩٧٦حــسب بیانــات تعــداد  %  ٤,٥بلغــت نــسبة الــسكان بهــا مــن جملــة ســكان اإلســكندریة نحــو 
أى بنــسبة تقتــرب مــن  ، ٢٠٠٦، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ لتعــدادات ًاتبعــ، %٢٢,٥و،  % ١٣,٧ثــم إلــى ،  % ٧,٧إلــى 

ورغم أن هذه األقسام قـد اتفقـت علـى معـدل نموسـكانى مرتفـع فإنهـا تباینـت ،  بمحافظة اإلسكندریة ربع عدد السكان
مــن    والــذى ارتفــع معــدل النمــو فیــه ** فقــسم بــرج العــرب )٥-٥( كمــا هــو موضــح بالخریطــة رقــم ًا وزمانیــًامكانیــ
، )٢٠٠٦ ، ١٩٩٦ ( و، ) ١٩٩٦، ١٩٨٦( و ، ) ١٩٨٦ ، ١٩٧٦(     للفتـــــــرات  % ٨,٢و % ٨,٢و % ٤,٧

  على الترتیب

                                                
  تعـــدادات محافظـــة اإلســـكندریة فـــى الـــسنوات –حـــصاء لجهـــازالمركزى للتعبئـــة العامـــة واإل علـــى بیانـــات اًالبیانـــات بالجـــدول اعتمـــادا 

   .٢٠٠٦-١٩٩٦-١٩٨٦-١٩٧٦المذكورة 
ًسكندریة فضال عن محافظة مطروح استنادا للقرار الجمهورى رقم ضم مركز ومدینة برج العرب  لمحافظة اإل **  بتاریخ ١٥٣٢ً
مركز دعم واتخاذ القرار : یخ للمقارنة ودراسة التطور المصدر ر وقد تم االشارة لها فى السنوات السابقة لهذا التا١٩٨٩ /٣/٧

 .بدیوان عام محافظة  اإلسكندریة  



  ١٩٨

  
  تطور معدل النمو السكانى باقسام محافظة اإلسكندریة ما بین  ) ٥-٥( جدول رقم 

)٢٠٠٦-١٩٧٦ (  
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦(   )٢٠٠٦- ١٩٩٦(   )١٩٩٦- ١٩٨٦(   )١٩٨٦- ١٩٧٦(  

 األقسام  

معدل 
النمو 
 السكانى

االنحراف 
 عن المحافظة

)١,٩( 
معدل 

 النموالسكانى

  االنحراف 
  عن المحافظة 

 )١,٣ ( 
معدل النمو 

 السكانى

االنحراف 
المحافظة  عن

)٢,١ ( 

معدل 
النمو 
 السكانى

االنحراف 
عن المحافظة 

)١,٩( 

  
%  نسبة التغیر

)٢٠٠٦- ١٩٧٦( 
 ٥٤,٥- ٢,٥ ٤,٤ ٠,٩ ٣ ٢,٣ ٣,٦ ٤,٧ ٦,٦   المنتزه 
 ٦٥,٦- ٠,٢- ١,٧ ١- ١,١ ٠,٣- ١ ١,٣ ٣,٢  الرمل 
 ٥,٩ ٠,٢- ١,٧ ٠,٣- ١,٨ ٠,٤ ١,٧ ٠,٢- ١,٧  سیدي جابر 
 ١٠٦,٧- ٢,٥- ٠,٦- ١,٧- ٠,٤ ٣- ١,٧- ٧,٩- ٦-  باب شرقي 
 ٣٥,٧ ٣,٩- ٢- ٤- ١,٩- ٤,١- ٢,٨- ٣,٣- ١,٤-  العطارین 
 ١٥٠,٠- ٢,٣- ٠,٤- ٢,٢- ٠,١- ٢,٦- ١,٣- ١,٧- ٠,٢  محرم بك 
 ٥٢,٩ ٤,٣- ٢,٤- ٤,٧- ٢,٦- ٤,٢- ٢,٩- ٣,٦- ١,٧-   اللبان 
 ٧٥,٠- ٣,٨- ١,٩- ٤,١- ٢- ٤,٢- ٢,٩- ٩,٩- ٨-  كرموز 
 ١٥١,٩- ١,٥- ٠,٤ ٣,٥- ١,٤- ١,٥- ٠,٢- ٠,٨ ٢,٧  مینا البصل 
 ٢٧,٨- ٤- ٢,١- ٣,٤- ١,٣- ٤,٨- ٣,٥- ٣,٧- ١,٨-  المنشیة 
 ٦,٧- ٣,٦- ١,٧- ٣,٥- ١,٤- ٣,٥- ٢,٢- ٣,٤- ١,٥- الجمرك 
 ٢٣,٠- ٤,٨ ٦,٧ ٣,٦ ٥,٧ ٥,٧ ٧ ٥,٥ ٧,٤ الدخیلة
 ١١,٦- ٥,٩ ٧,٨ ٥,٥ ٧,٦ ٥,٩ ٧,٢ ٦,٧ ٨,٦ العامریة 
 ٧٤,٥ ٥,١ ٧ ٦,١ ٨,٢ ٦,٩ ٨,٢ ٢,٨ ٤,٧ برج العرب
 ١٠,٥   ١,٩   ٢,١   ١,٣   ١,٩ الجملة

   . الطالبة والمعدالت والحسابات الكمیة من عمل، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء للسنوات المذكورة صفحات متفرقة: المصدر 
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  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة للفترة ) ٥- ٥(شكل رقم 

  
  

 قسام اإلسكندریة النمو السكانى بأمعدل 

  

  معدل نمو متناقص بشدة
  معدل نمو متناقص
  معدل نمو منخفض
  معدل نمو متوسط 

  معدل نمو مرتفع

 )١٩٩٦-١٩٨٦(الفترة )٢) (١٩٨٦-١٩٧٦( الفترة  )١(

  )٢٠٠٦-١٩٧٦( الفترة)٤(  ) ٢٠٠٦-١٩٩٦(الفترة  )٣(

)١( 

)٣( 

)٢( 

)٤( 



  ٢٠٠

  
،  فـى بـرج العـرب الجدیـدة ًاومـن المؤكـد أن اسـتمرار النمـو العمرانـى غربـ، العمـران نحـو بـرج العـرب  ذلك لنـزوح عویرج

ویحولـه إلـى طریـق داخلـى یختـرق مجمعـة ، مطـار عنـدها سـیزید مـن كثافـة الحركـة علـى الطریـق الـصحراوى و إقامة ال
كمـــا ترجـــع الزیـــادة  ) ٢٠٤ص  ،  ٢٠١٠، عیـــسى علـــى إبـــراهیم (  ُاإلســـكندریة الكبـــرى فـــى قـــسمها الغربـــى مـــستقبال 

واعـد التخطـیط الـصناعى حتـى أصـبحت مـن  لقًاحیث تأسست طبقـ ًا كبیرًا صناعیًاالسكانیة إلى أن القسم قد شهد نشاط
 منــشأة صــناعیة ٤٣٦وینتظــر أن تزیــد إلــى  ، ١٩٩٨ منــشأة صــناعیة عــام ٣٢٠أهــم المنــاطق الــصناعیة التــى تــضم 

  .  )٧٥، ٧٤ص  ، ١٩٩٧، التخطیط العام لمحافظة اإلسكندریة ( ٢٠١٧عام 
، % ٨,٦حیـــث بلـــغ معـــدل نمـــوه ، ة ویلـــى قـــسم بـــرج العـــرب مـــن حیـــث ارتفـــاع معـــدل النمـــو الـــسكانى قـــسم العامریـــ

كمـــا ، علـــى الترتیـــب ،)٢٠٠٦ - ١٩٩٦( و ) ١٩٩٦ -١٩٨٦( و  ) ١٩٨٦ - ١٩٧٦( للفتـــرات %  ٧,٦، % ٧,٢
ویرجـــع ذلـــك إلـــى الـــدور ،  ) ٢٠٠٦ - ١٩٧٦(  بـــین ًاان معـــدالت العامریـــة زادت علـــى خمـــسة أمثـــال المحافظـــة تقریبـــ

تتزایــد فــرص التنمیــة فــى مجــاالت الــصناعة والتوســع الزراعــى ؛ فقــد حیــث ، الــذى تمارســه العامریــة فــى جــذب الهجــرة 
اســـتوعبت قـــرى الخـــریجین ومنـــاطق االستـــصالح الزراعـــى فـــى غـــرب اإلســـكندریة معظـــم المهـــاجرین الوافـــدین لمحافظـــة 

كمـــا ترتـــب علـــى عملیـــة استـــصالح ، باإلضـــافة إلـــى تـــوافر فـــرص العمـــل فـــى مـــشروعات التنمیـــة المختلفـــة ، اإلســكندریة
قة بنجر السكر التابعة لمحافظة اإلسكندریة إلى حركة النطاق شبه المعمور فى إقلـیم غـرب الـدلتا نحـو غـرب الـدلتا منط
 مــن محافظـــة ًةكمــا اســهمت فـــى اســتیعاب جـــزء مــن العمالـــة مــن المحافظــة نفـــسها ومــن المحافظـــات المجــاورة خاصـــ، 

  . )١١٤ص  ، ١٩٩٩، محمد الفتحى بكیر (  وبعض محافظات الدلتا األخرى ، البحیرة 

 بطبیعــة موجــات الهجــرة ًا وثیقـًا  ومـن تتبــع هــذه المعـدالت یمكننــا القــول بـأن نمــو عــشوائیات األطـراف یــرتبط إرتباطــ
قـد تطـول أو ، ومـا تلبـث أن تعـود للهبـوط ثانیـة بعـد فتـرة مـا ، ثم تتزاید لتبلغ ذروتها ، ًالتى تبدأ متباطئة أوال ، الوافدة 

وقدرة العشوائیة على االستیعاب السكانى للمهاجرین الوافـدین مـن خـارج المدینـة وداخلهـا ، الهجرة ُتقصر تبعا ألسباب 
واالبتعـاد أكثـر عـن ، وعند الوصول لمرحلة التشبع یبدأ المهاجرون فى االتجاه لمنـاطق اخـرى بدیلـة لالسـتقرار فیهـا ، 

 . ) ٨٠ص  ، ٢٠١٠، عیسى على إبراهیم (كتلة السكن الحضرى 

 ، ًاوهـو مـن أهـم منـاطق الجـذب الـسكانى باإلسـكندریة حالیـ،  لنمو السكان هـو قـسم الدخیلـة ًااألقسام ارتفاعو آخر
وبما له مـن امكانیـات تـسمح باسـتیعاب الزیـادة ، نتیجة لوجود فرصة االمتداد الطبیعى واالتساع العمرانى جهة الغرب 

حــسین إبــراهیم عبــد  (  الوافــدین الجــدد مــن خـارج المحافظــة ًاضوأیــ، الـسكانیة الموجــودة باألقــسام القدیمــة باإلسـكندریة 
  .) ١٨٥ص  ، ١٩٩٣،  اللطیف المهدى 

حیـث ازدادت كثافـة العمـران خاصـة فـى ، كما تعد وظیفة االصطیاف أحد أنشطة الجذب الرئیسیة فى هذا القـسم 
ومــن المــرجح أن یــستمر هــذا ، لقــسم كمــا انتــشر العدیــد مــن القــرى الــسیاحیة فــى هــذا ا، منطقتــى البیطــاش والهانوفیــل 

االتجـــاه الهجـــري المتزایـــد فـــي غـــرب المحافظـــة لفتـــرة فـــي المـــستقبل ؛ بـــسبب مـــشروعات التنمیـــة المتزایـــدة فـــي قـــسمي 
ص ، ١٩٩٢، فتحــي أبــو عیانــة (ســمي إلــى ســكن دائــم فــي هــذه المنــاطق الــسكن المو العامریــة وبــرج العــرب وتحویــل

١٨( . 
  
  



  ٢٠١

  
  بها متوسط أقسام معدل النمو  ) ٢(
وتتمثـل فـى قـسم المنتـزه الـذي بلـغ معـدل  ، ًاسـنوی % ٥إلـى  % ٣وهي األقسام التي یتراوح معدل نمو سكانها بین  

 ١٩٧٦ لتعـداد  ًاتبعـ، % ١٣,٣نـسبة سـكانه والـذي بلغـت، ) ٢٠٠٦ - ١٩٧٦(  فـى فتـرة الدراسـة ًاسـنوی % ٤,٤النمـو 
 ، ١٩٨٦,١٩٩٦ للتعـــدادات الـــسكانیة لألعـــوام ًاتبعـــ% ٢٨,٥ ثـــم إلـــى، % ٢٦,١ثـــم إلـــى ، % ٢٠,٢وارتفعـــت إلـــى ، 

وتعددت العوامل المفسرة لزیـادة أعـداد الـسكان فـى ،  ) ٥- ٥(كما یتضح من الخریطة ،  من سكان اإلسكندریة ٢٠٠٦
  والتوسـع فـى إنـشاء اإلسـكان الحكـومي، اتـساع مـساحة األراضـي الفـضاء وانخفـاض أسـعارها : قسم المنتـزه ومـن أهمهـا 

باإلضــافة إلــى عامــل الهجــرة وامتــداد العمــران لیــشمل األراضــى الفــضاء المتخللــة للمنــاطق الــسكنیة شــمال ، ) الــشعبى ( 
ســعیدة جـــابر ( باإلضــافة إلــى منــاطق العــصافرة والمنــدرة والعمــراوى والــسیوف والمهــاجرین ، خــط ســكة حدیــد أبــو قیــر 

الـراس : فتتـوافر بـه المنـاطق الـصناعیة وأن كـان أهمهـا  ، موارد الجذب الصناعیة والزراعیـة   )٧١ ص ٢٠٠٤ ،دیاب
باإلضـــافة إلـــى امتـــداد األراضـــي الخـــصبة الزراعیـــة ، وأبـــو قیـــر والطـــرح ، والعـــصافرة قبلـــى ، والمنـــدرة قبلـــى ، الـــسوداء 

  .) ٣١٧ص  ، ٢٠٠٣، محمد المغاورى محمود (بالقسم 

  أقسام معدل نمو سكانها منخفض )  ٣ (
وعددها ثالثة أقسام  وتتمثـل فـي أقـسام الرمـل ،  % ،٤إلى % ٣یتراوح معدل نمو سكانها بین وهى األقسام التي 

، وهـى أقـسام آخـذة فـي التنـاقص الـسكاني ، ًاوهى من األقـسام القدیمـة الحدیثـة معـ، و مینا البصل ، وسیدي جابر ، 
 ٣٦وارتفعــت إلــى ، ١٩٧٦عــداد  لتًاتبعــ، % ٣٤,٧فقــد  تناقــصت نــسبة ســكانها مــن جملــة ســكان اإلســكندریة فبلغــت 

 ومــن خــالل تتبــع ٢٠٠٦ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ لتعــدادات ًاتبعــ، % ٢٩,٩ثــم إلــى ،  %٣٤,٦ثــم انخفــضت إلــى  ، % 
یمكننا رؤیة التباین الواضـح بـین هـذه األفـسام  ) ٥-٥(معدالت النمو فى هذه األقسام كما هو موضح بالخریطة رقم 

 ١,١ًوارتفــع قلــیال لیــصبح، % ١إلــى % ٢,٣ه خــالل فتــرة الدراســة مــن فقــسم الرمــل إتــسم بانخفــاض معــدل نمــو ســكان
و ، علــــى الترتیــــب ،) ٢٠٠٦-١٩٩٦( ،  ) ١٩٩٦ – ١٩٨٦( ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  للفتــــرات التعدادیــــة ًاتبعــــ، % 

ربمــا یرجــع ذلــك إلــى أن فرصــة التوســع العمرانــى محــدود بالقــسم الــذى یــضم أراضــي زراعیــة منعــت القــوانین األخیــرة 
ویرجــع االرتفــاع الطفیــف فـــي ، إنــشاء مبــان جدیــدة علیهــا ممــا أدى إلــى حركــة انتقــال الــسكان نحــو الــشرق  عملیــة 

إلـى الهجـرة الوافـدة مـن داخـل ،  ) ٢٠٠٦ – ١٩٩٩(معدل النمو في قسم  سیدي جابر في الفتـرة التعدادیـة األخیـرة  
مراني السكني في منطقـة سـموحة  المتمثلـة فـي  في التوسع العًا ملموسًاحیث یشهد القسم نشاط، المحافظة وخارجها 

أي مـــا یزیـــد علـــى ، علـــى الترتیـــب  % ٤,٠،  % ٤,٢ عزبـــة النزهـــة  والـــذي بلـــغ معـــدل النمـــو فیهمـــا –عزبـــة ســـعد 
   . )١٩ص  ،٢٠٠٢، عبد اهللا عبد السالم أحمد  ( ضعف نظیره على مستوى القسم

البـصل خـالل فتـرة الدراسـة حیـث انخفـض المعـدل مـن ویمكننا تتبع انخفاض معدالت النمو السكانى بقـسم مینـا 
-١٩٩٦( ،  ) ١٩٩٦ – ١٩٨٦( ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  لفتـرات التعدادیـة ًاتبعـ % % ١,٢-، % ٠,٢-، %٢,٧

 ًافقــد وصـــل هــذا القــسم إلـــى مرحلــة التــشبع الـــسكانى الــشدید ممــا جعلـــه أقــل األقــسام جـــذب، علــى الترتیــب ) ٢٠٠٦
  . لهم ًاللسكان بل أكثرهم طرد
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  أقسام یتناقص بها معدل النمو السكانى  )٤(

وعـددها أربعـة أقـسام ؛ محـرم  ، ًاسـنوی،   % ٢ -إلـى  % ،٥وهى األقسام التي یتراوح معدل نمـو سـكانها بـین 
وقـد تناقـصت نـسبة سـكان هـذه ،  ) ٥-٥( كما هو موضح بالخریطة رقـم ، الجمرك و كرموز  ، بك و باب شرقى 

ثــم إلــى  % ٢٩,٥وتناقــصت إلــى  ، ١٩٧٦عــام  % ٣٩ســكان اإلســكندریة فقــد بلغــت   األقــسام بــبطء مــن جملــة 
 فعلــى الــرغم مــن التبــاین فــى معــدالت النمــو ،٢٠٠٦ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ لتعــدادات ًاتبعــ،  %١٦,٦إلــى % ٢١,٦

هــا ب، الــسكانى بــین أقــسام المجموعــة فــإن األســباب تــشابهت فــى مــساحتها المحــدودة التــي ال تــسمح بــالنمو الــسكنى 
كما أن هذه األقسام وصـلت إلـى درجـة مـن التـشبع الـسكانى  ونتیجـة لـذلك ، وباإلضافة إلى أسعار السكن المرتفعة 

   .مثل العامریة والمنتزه ، بدأ عدد كبیر من السكان فیها بالنزوح إلى األقسام األخرى 
  أقسام یتناقص سكانها بشدة) ٥(

وعـددها ثالثـة أقـسام هـى العطـارین والمنـشیة واللبـان ،  %٢ – وهى األقـسام التـي یقـل معـدل نمـو سـكانها  عـن
وهى أقسام تناقصت نسبة سكانها بـشدة مـن جملـة سـكان اإلسـكندریة ؛ فقـد ،  ) ٥-٥(كما یتضح من الخریطة رقم 

 ١٩٩٦، ١٩٨٦ لتعـــــدادات ًاتبعــــ، % ٢,٤إلــــى % ٣,٧ثـــــم إلــــى % ٥,٧ إلــــى ١٩٧٦عــــام  % ٨,٤تناقــــصت مــــن
 فـــي معـــدالت النمـــو الـــسكاني هـــي أقـــسام ًان المالحـــظ أن األقـــسام التـــي شـــهدت تناقـــص مـــ، علـــى الترتیـــب ٢٠٠٦،

علـى الـرغم ، ًبـل إن أجـزاء منهـا قلـب تجـارى للمدینـة ، وهـى مـن أقـدم مناطقهـا العمرانیـة ، منطقة وسط اإلسكندریة 
 واإلنجـاب یتجهـون فإن مـن هـم فـى سـن الـزواج، من أن فرص التجدید للمبانى بها یمكن أن تزید من حجم سكانها 

ویعــد انخفــاض معــدل النمــو بهــا ، فــى األغلــب إلــى أقــسام األطــراف لالنخفــاض النــسبى فــى إیجــار الــسكن وأســعاره
ثـم مـا تلبـث أن ، تتمیز بها المناطق القدیمة في المدن حیث تـصل إلـى مرحلـة االكتظـاظ الـسكاني ، ظاهرة طبیعیة 

وتـدخل بـذلك فـي عـداد منـاطق الطـرد الـسكاني ، یر من سـكانها بل وتطرد الكث، تتوقف عن جذب سكان جدد إلیها 
  .) ٩ص ، ٢٠٠٨، فتحى أبو عیانه ( 

 :ونالحظ من العرض السابق لمعدالت النمو السكاني في أقسام اإلسكندریة ما یلي 

ففــي مقابــل ، عــن الفتــرات الــسابقة  )٢٠٠٦ _ ١٩٩٦(اخــتالف نمــو الــسكان فــي اإلســكندریة فــي الفتــرة مــن   - أ 
،  السكان في أقسام اإلسكندریة القدیمة نجد أن أقسام األطراف قد زادت معـدالت النمـو الـسنوي للـسكان بهـا تناقص 

والمثـال الواضـح لهـذه الظـاهرة هـو تتبـع معـدالت نمـو الـسكان ، بدرجة تجعلها  تفوق معدل  النمـو الكلـي للمحافظـة 
حیـث سـجلت هـذه ،  والمنتـزه فـى شـرق اإلسـكندریة في أقـسام بـرج العـرب و العامریـة والدخیلـة فـى غـرب اإلسـكندریة

% ٦,١بزیـادة قـدرها  ، ٢٠٠٦ لتعـداد ًا تبعـًاسنوی %  ٣،  % ٥,٧،  % ٧,٦، % ٨,٢األقسام معدالت نمو سنوي
  .للفترة التعدادیة نفسها %  ٢,١عن معدل النمو السكانى بالمحافظة الذى بلغ % ٠,٩، % ٤,٦، % ٥,٥، 

بـل إنهـا فـي زیـادة ، الـسكاني المرتفـع ألقـسام بـرج العـرب والعامریـة والدخیلـة والمنتـزه  استمرار معدل النمـو -ب 
ویرجع ذلك  النمو المرتفـع إلـى تـوافر فرصـة النمـو الـسكنى بهـا باإلضـافة إلـى إنـشاء العدیـد مـن المـصانع ، مستمرة 

حیــث تمثــل ،  وخارجهــا ومــن ثــم تقــوم بجــذب الــسكان مــن داخــل اإلســكندریة، والــشركات التــي تتــیح فــرص العمــل 
  اإلسكندریة قاعدة قویة إذ یرتكز بها أكثر من ثلث الصناعة بجمهوریة مصـر العربیة وأهم الصناعات الموجودة 

  



  ٢٠٣

باإلســكندریة هــى صــناعة الغــزل والنــسیج والكیمیاویــات والــصباغة والــصناعات المعدنیــة واألســمنت وتكریــر البتــرول 
هــذه الــصناعات نــسبة كبیــرة مــن األیــدى العاملــة إذ یبلــغ عــدد العــاملین فـــى والــسماد والــصناعات الغذائیــة ویعمــل ب

 وال شــك أن العمــل فــى مجــال الــصناعة تتبعــه، مــن العــاملین بالقطــاع الــصناعى المــصرى % ٢٢المــصانع حــوالى 
 ١٩٩٧،وزارة اإلســكان والمرافـق والمجتماعــات العمرانیــة (  كعمالـة  فــى قطاعـات أخــرى كالتجـارة والخــدمات وغیرهـا

  ،) ١١٦ص ، 
محــرم بــك و المنــشیة ومینــا البــصل و العطــارین وكرمــوز ،  تنــاقص معــدالت النمــو  الــسكاني فــي  أقــسام -ج 
فقـــد ، علــى الترتیــب ،  % ٢,٦-، % ٢,٠-،  %١,٩-،  % ،٢٢-،  % ،٣-، % ،١-حیــث ســجلت ، واللبــان 

 للــسكان بــل أكثــرهم ًاهــا أقــل األقــسام جــذببدرجــة جعلت، وصــلت هــذه  األقــسام إلــى مرحلــة  التــشبع الــسكاني الــشدید 
ویالحــظ علــى هــذه األقــسام أنهــا تمثــل أقــسام وســط المحافظــة وأقــدمها بــل إن أجــزاء منهــا قلــب تجــارى ،  لهــم ًاطــرد

  .وعلى الرغم من أن فرص التجدید للمباني بها یمكن أن یزید من حجم سكانها ، للمدینة 
اإلنجاب إلى أقسام األطراف الواقعـة فـي شـرق المحافظـة أو غربهـا اتجاه السكان الذین هم في سن الزواج و -د

  .) ١٨ص ، ٢٠٠٢، عبد اهللا عبد السالم أبو العنین (وأسعاره  لالنخفاض النسبي في إیجار السكن
 )٢٠٠٦- ١٩٧٦( تطور معدل النمو السكان بشیاخات محافظة اإلسكندریة ما بین عامى  : ًاخامس

،  شـــیاخة ١٣٧وعـــددها ، ) أصـــغر وحـــدات إداریـــة( ى فـــى شـــیاخات المحافظـــة معـــدالت النمـــو الـــسكان تتبـــاین
ویمكـــن مـــن ، ) ٦-٥( و مـــن الـــشكل رقـــم )٨(الملحـــق رقـــم كمـــا یتـــضح مـــن ، تختلـــف فـــي معـــدالت نمـــو الـــسكان 

(  وذلــك فــي الفتــرة بــین، خاللهمــا أن نقــسم هــذه  الــشیاخات إلــى خمــس مجموعــات تبعــا لمعــدالت النمــو الــسكاني 
٢٠٠٦ – ١٩٧٦ ( .  
  %١٠ أكثر من ًا شیاخات حققت معدل نمو سكاني مرتفع-١

ًتتبـاین معـدالت النمـو المرتفــع فیمـا بینهـا تبعـا للتبــاین المكـانى للـشیاخة والتطـور الزمنــى لهـا وهـذا مـا یوضــحة 
مــن جملــة % ٥,٢بنــسبة  ) ١٩٨٦- ١٩٧٦( فتــضم هــذه المجموعــة ســبع شــیاخات للفتــرة ،  ) ٦-٥(الــشكل رقــم 

 ١٩٨٦ لتعــداد ًامــن جملــة ســكان المحافظــة تبعــ،  % ٣,٣نــسمة بنــسبة  ،  ٩٧١٢٤یقطنهــا ، المحافظــة شــیاخات 
وربمــا یكــون ،  ) ١٩٨٦- ١٩٧٦ ( أقــسام األطــراف للمحافظــة للفتــرةومــن المالحــظ أن هــذه الــشیاخات توجــد فــي 

ذه الـــشیاخات تكــــون فــــي فهــــ، ارتبـــاط النمــــو الـــسكاني المرتفــــع فــــي هـــذه الــــشیاخات بموقعهـــا الجغرافــــي لــــه داللتـــه 
خورشـید البحریـة ( نتـزه مجموعها نطاق الجذب السكاني لتلك الفترة لذا تدخل هذه الشیاخات ضمن حدود أقـسام الم

؛ فـــالعمراوى ) البیطـــاش شـــرق والبیطـــاش غـــرب ( والدخیلـــة ، ) العامریـــة غـــرب و مـــرغم (  والعامریـــة ) والعمـــراوى
 للــسكان باإلضــافة إلــى اتــصال خورشــید المباشــر بــالطریق ًانتــزه جــذبوخورشــید البحریــة مــن أكثــر شــیاخات حــى الم

سـعیدة جـابر (  كیلـومتر  ١٥السریع وقربها من مدینة كفـر الـدوار المكتظـة بالـسكان والتـى التبعـد عنهـا بـأكثر مـن 
 فقـد تعرضـت لحركـة هجـرة دائمـة تتجـه إلـى العامریـة والدخیلـةأمـا عـن شـیاخات  ،   )٧٣ص  ، ٢٠٠٤، دیاب  

كمـــا تـــشهد حركـــة موســـمیة نحـــو ، وحركـــة انتقـــال ســـكانى مـــن وســـط اإلســـكندریة ، نـــاطق االستـــصالح الزراعـــى م
  .) ٨٦ ص ١٩٨٤، محمد محمود األنسى  (مناطق االصطیاف وقرى االستصالح

  



  ٢٠٤

  )٢٠٠٦- ١٩٧٦( محافظة اإلسكندریة للفترة شیاخات للنمو السكانىمعدل ا) ٦- ٥(شكل رقم 

  
  نىمعدل النمو السكا 

  

  شیاخات لن تتوفر لھا بیانات
  دل نموھاشیاخات تناقص مع
  %١معدل نمو أقل من 
  %٥-  ١معدل نمو مابین 
  %١٠-٥معدل نمو مابین 

 %١٠معدل نمو أكثر من 

 )١٩٩٦-١٩٨٦(الفترة )٢) (١٩٨٦-١٩٧٦( الفترة )١(

  )٢٠٠٦-١٩٧٦(  الفترة)٤) (٢٠٠٦-١٩٩٦(الفترة )٣(

)١( 

)٣( 

)٢( 

)٤( 



  ٢٠٥

 – ١٩٨٦(فإنهـــا تراجعـــت فـــى الفتـــرة % ١٠ أكثـــر مـــن ًاًوعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الـــشیاخات حققـــت نمـــوا ســـكانی
% ٢,٢وتـضم هـذه المجموعـه لهـذه الفتـرة ثـالث شـیاخات بنــسبة ، فیماعـدا البیطـاش غـرب بقـسم العامریـة ) ١٩٩٦

ـــة الـــسكان تبعـــ%٣,٣ نـــسمة بنـــسبة ١٠٩٦٦٩مـــن جملـــة الـــشیاخات بالمحافظـــة ویقطنهـــا قرابـــة   لتعـــداد ًا مـــن جمل
  .) العجمى البحریة و البیطاش غرب ( والدخیلة ) زاویة عبد القادر (  وتضم شیاخات العامریة ١٩٩٦

مــن جملــة شــیاخات  % ٦,٥ٌضــمت هــذه المجموعــة تــسع شــیاخات بنــسبة  )  ٢٠٠٦- ١٩٩٦( و فــى الفتــرة  
ومــن المالحــظ أن  ، ٢٠٠٦ن المحافظــة عــام مــن جملــة ســكا % ٩ نــسمة بنــسبة ٣٧٠٥٤٣یقطنهــا ، المحافظــة 

وهـذه الـشیاخات تكـون فـي مجموعهـا نطـاق الجـذب الـسكاني ، هذه الـشیاخات توجـد فـي أقـسام األطـراف للمحافظـة 
باإلضــافة إلــى ، فــي الوقــت الحاضــر تــدخل هــذه الــشیاخات ضــمن حــدود أقــسام الدخیلــة و العامریــة وبــرج العــرب 

 ،  كمـا فـي شـیاخات غـیط العنـب شـرقًات هـذه الـشیاخات معـدالت مرتفعـة جـد وقد شهد،شیاخة واحدة في كرموز 
 والبیطــاش غــرب والعجمــي القبلیــة) العامریــة ( الــذراع البحــري والمنــدرة بحــري ، ومــرغم ، حــوض ســكرة وأبوأحمــد 

ریع وهــذه الـشیاخات تمــر فــي الوقـت الحاضــر بمرحلـة النمــو الــس، ) بــرج العـرب ( والبیطـاش شــرق والـذراع البحــري 
كمـا تعتبـر شـیاخة ،حیث تكون بیئتها الجغرافیة نطـاق توسـع عمرانـي كبیـر فـي شـرق اإلسـكندریة وغربهـا ، للسكان 

 – ١٩٩٦( غــیط العنـــب شـــرق بقـــسم كرمـــوز مـــن الـــشیاخات التــى شـــهدت زیـــادة فـــى معـــدل النمـــو الـــسكانى للفتـــرة 
قة تقع بالقرب مـن قـسم العامریـة لـذا تعـد وربما یرجع ذلك إلى أنها تعد منط% ٣٠,٢فقد بلغ معدل نموها ) ٢٠٠٦

  .منطقة لألیدى العاملة 
  %١٠ إلى٥شیاخات حققت معدل نمو سكاني یتراوح بین   -٢

أى ،  ) ١٩٨٦ -١٩٧٦(  شـــیاخة للفتـــرة ٢١و یبلـــغ عـــددها،  للمجموعـــة الـــسابقة ًاتعـــد هـــذه المجموعـــة امتـــداد
مـــن % ٢٦ نـــسمة بنـــسبة ٧٦٩٣٥٨ ویقطنهـــا قرابـــة ،مـــن جملـــة الـــشیاخات بمحافظـــة اإلســـكندریة ،  % ١٥بنـــسبة 

تطــور شــیاخات هــذه المجموعــة ) ٦-٥(ویتــضح مــن الــشكل رقــم  ، ١٩٨٦ لتعــداد عــام ًاجملــة ســكان المحافظــة تبعــ
  . ) ٢٠٠٦ – ١٩٧٦( خالل فترة الدراسة 

العامریـة حیـث یـستحوذ قـسم  ، وهي تشمل بعض شیاخات أقسام األطراف الشرقیة والجنوبیة والغربیة للمحافظـة
 فـى ًا شـیاختین بقـسم الرمـل وشـیاختین ایـضباإلضـافة إلـى، على أكثر من نصف  شیاخات هذه المجموعـة والمنتزه 

ومـن المالحــظ أن ، وأخـرى بقــسم محـرم بـك والثالثـة بقــسم سـیدي جـابر ، الدخیلـة  وشـیاخة واحـدة بقــسم بـرج العـرب 
مــــن جملــــة % ١٠مت أربــــع عــــشرة شــــیاخة بنــــسبة ضــــ، ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( هــــذه المجموعــــة خــــالل الفتــــرة التالیــــة 

وهــى تـــشمل خمــس شـــیاخات  ، ١٩٩٦لعـــام  %  ١١  نـــسمة بنــسبة ٣٧٤٥٧٤شــیاخات المحافظــة ویقطنهـــا قرابــة 
وخمــس شــیاخات ، )  الــسیوف قبلــى – المهــاجرین - التوفیقیــة  - المنــشیة البحریــة –المنــدرة قبلــى ( بقــسم المنتــزه 

، )  مــرغم – العجمــى القبلیــة وام زغیــو – العامریــة غــرب – الــذراع البحــري -طقطــاع مریــو( بقـسم العامریــة وتــشمل 
      وشــیاخة ببــرج العــرب) عزبــة ســعد  ( وشــیاخة بقــسم ســیدي جــابر، ) واتیــة حجــر الن( وشــیاخة واحــدة بقــسم الرمــل 

  .) البیطاش شرق ( وشیاخة واحدة  بالدخیلة ) مدینة برج العرب ( 
ویقطنهــا ، مــن جملــة شــیاخات المحافظــة  % ٨,٧ شــیاخة بنــسبة ١٢ ضــمت ،) ٢٠٠٦-١٩٩٦( وفــى الفتــرة 

ــــشرقیة  ، ٢٠٠٦لتعــــداد عــــام %  ١٦نــــسمة بنــــسبة  ، ٦٨٩٦٧٢قرابــــة  وهــــى تــــشمل بعــــض شــــیاخات األطــــراف ال



  ٢٠٦

ــــى أكثــــر مــــن نــــصف شــــیاخات هــــذه حیــــث یــــستحوذ، والجنوبیــــة والغربیــــة للمحافظــــة   قــــسمى المنتــــزه والعامریــــة عل
ربانیـات خة الغوشـیا، وشیاخة العجمي البحریة في قـسم الدخیلـة ، لى شیاختان في قسم الرملباإلضافة إ، المجموعة

  .في قسم برج العرب 
ــــى المجموعــــة الــــسابقة محــــور التوســــع العمرانــــي الرئیــــسي  وهــــذه الــــشیاخات تكــــون فــــي مجموعهــــا باإلضــــافة إل

فمنهـا التوسـع العمرانــي ، د األغــراض  فـالمالحظ أن التوسـع فــي هـذا االتجـاه متعـد،للمحافظـة  فـي الوقـت الحاضــر 
كمـا أثــرت القــرى الـسیاحیة فــي هجــرة  ،الـسكني الــذي یتمیــز بانخفـاض أســعاره كمــا هـو الحــال فــي زاویـة عبــد القــادر 

 ،  منـاطق سـكن دائـم  إلـىًا موسـمیًا التـي كانـت تعـد سـكناالصطیاف إلى غرب اإلسكندریة وتحول منـاطق العجمـي
  . ) ٢٥ص  ، ٢٠٠٢، عبد اهللا عبد السالم أبو العنین (حافظة یقل في أسعاره عن وسط  الم

     %٥  إلى١شیاخات حققت معدل نمو سكاني یتراوح  من - ٣
كمـا ،من جملة شـیاخات اإلسـكندریة % ٢١؛ أى بنسبة ) ١٩٨٦-١٩٧٦(  شیاخة للفترة ٢٩تضم هذه المجموعة 

مــن جملــة ســكان % ٣٢نــسمة بنــسبة  ١٣٣٣٩٨٩ویبلــغ حجــم الــسكان بهــا ، ) ٦-٥( هــو موضــح بالخریطــة رقــم 
ــــة ( وهــــى ، وتــــضم ســــبع شــــیاخات بقــــسم المنتــــزه ، ١٩٨٦ لتعــــداد ًاالمحافظــــة تبعــــ ــــة –التوفیقی  – طلمبــــات الطابی

 سـبع شـیاخات ًاكمـا تـضم أیـض، )  أبـو قیـر الـشرقیة – الـسیوف بحـرى – الناصـریة – أبو قیـر الغربیـة –القرداحى 
  زعربانـة - فلمـنج –القـصعى قبلـى  – الظاهریـة – سـان اسـتیفانو –روسـة  المح–دنـا الجدیـدة ( بقسم الرمـل وهـى 

 القبـارى – المفـروزة غـرب – طابیـة صـالح –المتـراس ( وهـى ، وتضم خمس شیاخات بقسم مینا البصل ) والحمام 
عـرب      وشـیاختان بقـسم بـرج ال)  أبـو النـواتیر–عزبة سعد ( وهما ، وشیاختان بقسم سیدى جابر ، )  الوردیان غرب–
) الــصبحیة وعزبــة شـــركس ( وشــیاخة واحـــدة بقــسم محــرم بـــك   ) حــوض ســكره وأبـــو أحمــد -مدینــة بــرج العـــرب( 

 )الكـارة والطوبجیــة ( وشــیاخه بقـسم كرمــوز ) زاویــة عبـد القـادر( و بقــسم العامریـة ) المكـس( واخـرى بقـسم الدخیلــة 
مـن % ١٧ شـیاخة بنـسبة ٢٤ضـمت ، ) ١٩٩٦- ١٩٨٦( و من المالحظ أن هذه المجموعة خـالل الفتـرة التالیـة 

مــن جملــة ســكان المحافظــة % ٢٨ نــسمة بنــسبة ٩٥٩٩٤٢ویبلــغ حجــم الــسكان بهــا ، جملــة شــیاخات اإلســكندریة 
  ســیدي بــشر – المنــدره بحــرى –العمــراوى ( وتــضم شــیاخات ثمــانى شــیاخات بقــسم المنتــزه  ، ١٩٩٦ًتبعــا لتعــداد 

وثــــالث ، )  طلمبـــات الطابیـــة – الـــسیوف بحـــرى – أبـــو قیـــر الغربیـــة – ســـیدي بـــشر قبلـــى – القرداحـــى –بحـــرى 
( وأربــع شـــیاخات بقــسم الرمـــل ، )  ایكنجـــى مریــوط – قطـــاع مریــوط –العامریــة شــرق ( شــیاخات بقــسم العامریـــة  

 –عزبـة النزهـة ( وشـیاختان بقـسم سـیدي جـابر ، )  زعربانـة والحمـام – الظاهریة - سان استیفانو–أبیس وخورشید 
) الهامیـــل ( وشـــیاخة واحـــده بقـــسم المنـــشیة ، )  الـــصیادین –المغـــاورى ( وشـــیاختین بقـــسم الجمـــرك ، ) النـــواتیرأبو

   .)بهیج ( واخرى بقسم برج العرب ،) المتراس( ًوشیاخة واحده أیضا بقسم میناالبصل 
مــــن جملــــة شــــیاخات % ١٧ شــــیاخة ؛ أى بنــــسبة ٢٤ضــــمت هــــذه المجموعــــة ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( ففــــى الفتــــرة 

ًمـــن جملــة ســكان اإلســـكندریة تبعــا لتعـــداد % ٣٤ نـــسمة بنــسبة ١٤٣٥٦٤٣ویبلــغ حجـــم الــسكان بهــا ، إلســكندریة ا
وشـیاختین بقـسم سـیدى جـابر وشـیاخة واحـده ، وشـیاختین بقـسم الرمـل ،  وتـضم ثمـان شـیاخات بقـسم المنتـزة ٢٠٠٦

وواحـــدة فقـــط فـــى ،  العـــرب و خمـــس شـــیاخات بقـــسم بـــرج، و ثـــالث شـــیاخات بقـــسم العامریـــة ، بقـــسم بـــاب شـــرقى 
ـــــــك فـــــــى هـــــــذه المجموعـــــــة بـــــــشیاختین همـــــــا، الدخیلـــــــة  ــور قـــــــسم محـــــــرم ب ـــــــیس ، فمـــــــن المالحـــــــظ ظهـــــ           ) ٢,٧( أب



  ٢٠٧

ومـرد ذلـك إلـى أن هـاتین الـشیاختین شـهدتا طفـرة علـى وهما من أعلى معدالت النمو فى القسم  ) ٤,١( والصبحیة 
، فأصـبحت منطقـة متناقـضات ، المشروعات التجاریـة الجدیـدةًخاصة شیاخة أبیس التي شهدت عددا من ، أرضهما

فعلى الرغم من أنها منطقة زراعیة استغلت الدولة أراضیها الفضاء ذات المساحات الشاسعة فـي شـمالها فـي تكـوین 
وتــضم مدینــة ترفیهیــة ونــوادي اجتماعیــة والعدیــد مــن المحــال التجاریــة ، منطقــة تجاریــة وترفیهیــة مــن الدرجــة األولــى

فأصـــبحت هـــذه ، باإلضـــافة إلـــى المطـــاعم الـــسیاحیة الفـــاخرة، )ســـیتي ســـنتر و كـــارفور الـــداون تـــاون (  لكبـــرى مثـــلا
خاصة العـاملین بهـا فـال یـشترط فـیهم أن یكونـوا حاصـلین ، الشیاخات منطقة جاذبة للشباب للعمل بهذه المشروعات

ًكمــا أن كثیــرا مــن مبــاني ، هــذه الــشیاخةممــا یناســب ســكان ، علــى المــؤهالت العلیــا بــل متوســطة وفــوق المتوســطة
كمــا اســتفاد الــسكان ، شــیاخة الــصبحیة التــي بنیــت بطریقــة عــشوائیة مــن الــصفیح واألخــشاب أزیلــت أو أعیــد بناؤهــا

  ) . ٤٥ ص  ٢٠١٠، عبیر مصطفى عبد الفتاح مصطفى (بالصبحیة من وجود المشروعات بشیاخة أبیس 
وشـیاخات الحــد ، مجموعـة الرابعــة التـي تتـسم بمعـدل نمـو مـنخفض ًوتعـد هـذه المجموعـة وسـطا بـین شـیاخات ال

  .األعلى للنمو في المجموعات السابقة 
  %١ شیاخات حققت معدل نمو سكاني منخفض اقل من -٤

مــن جملــة شــیاخات ) ٦-٥( كمــا هــو موضــح بالخریطــة رقــم ، % ٥یبلــغ عــددها ثمــانى شــیاخات ؛ أى بنــسبة 
تتـوزع هـذه  ، ١٩٨٦ًمن جملة سكان المحافظة تبعا لتعـداد % ٨ نسمة بنسبة ٢٣٦٩٦٢ویقطنها قرابة ، المحافظة 

وشـیاخة ، وشـیاختین بقـسم الجمـرك ، وشـیاختین بقـسم سـیدي جـابر ، الشیاخات مابین  شیاختین بقـسم مینـا البـصل 
  .واحدة بقسم باب شرقى وشیاخة أخرى بقسم محرم بك 

، مـــن جملـــة شـــیاخات المحافظـــة % ٦بنـــسبة ) ١٩٩٦-١٩٨٦( وتـــضم هـــذه المجموعـــة تـــسع شـــیاخات للفتـــرة 
وثـالث ، من جملة سكان المحافظة وتضم ثـالث شـیاخات بقـسم المنتـزة % ٨ نسمة بنسبة ٢٧٩٨٦٣ویقطنها قرابة 

 .وأخرى بقسم الدخیلة وثالثه بقسم العامریة ، وشیاخة بقسم الجمرك ، شیاخات بقسم الرمل 

مـــن جملـــة شـــیاخات  % ٩,٤ ثـــالث عـــشرة شـــیاخة ؛ أي بنـــسبة یبلـــغ عـــددها)  ٢٠٠٦ -١٩٩٦(  وفـــى الفتـــرة 
وتــــضم عــــشر ، ٢٠٠٦مــــن جملــــة ســــكان المحافظــــة عــــام % ١٢,٣ نــــسمة بنــــسبة ٥١٠٢٨١یقطنهــــا ، المحافظــــة 

، وشـیاخة فـي قـسم العطـارین ، أقسام شرق المحافظة في المنتزه و الرمـل وسـیدي جـابر وبـاب شـرقي  شیاخات من 
  .قسم مینا البصل وشیاخة في الدخیلة وأخرى في 

 ویمكن القـول بـأن عـدم ازدیـاد نـسبة النمـو بهـذه الـشیاخات یرجـع إلـى أن معظمهـا شـیاخات قدیمـة النـشأة تركـز 
  .السكان بها في بدایة مرحلة النمو السكاني 

  
  شیاخات تناقص معدل نمو سكانها  -٥

مــن جملــة  % ٤٦ى بنــسبة ؛ أ) ٦-٥( شــیاخة كمــا هــو موضــح بالخریطــة رقــم ٦٤یبلــغ عــدد هــذه الــشیاخات 
 ١٩٨٦ًمـن جملـة سـكان اإلسـكندریة تبعـا لتعـداد % ٣١ نـسمة بنـسبة ٩٣٨١٨٢شیاخات المحافظة وتستوعب نحو 

وتضم هذه المجموعة سبع عشرة شیاخة من قسم الجمرك و أحدى عشرة شیاخة بقسم اللبـان و تـسع شـیاخات بقـسم 
وأربـــع شـــیاخات بقـــسم المنـــشیة ،  بقـــسم بـــاب شـــرقى وخمـــس شـــیاخات ، كرمـــوز وثمـــاني شـــیاخات بقـــسم العطـــارین 
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وثالث شیاخات بقسم مینـا البـصل وثـالث شـیاخات بقـسم محـرم بـك وشـیاخة واحـده بقـسم سـیدى جـابر وأخـرى بقـسم 
) ١٩٩٦-١٩٨٦( وقــد ارتفــع عــدد الــشیاخات فــى الفتــرة ، ومثلهــا بقــسم الرمــل ، العامریــه وغیرهــا بقــسم بــرج العــرب

 ١٣٠٣٥٦١مــن جملــة الــشیاخات و یقطنهــا حــوالى % ٥٧ شــیاخة أى بنــسبة ٧٨ددها عمــا كانــت علیــه لیــصبح عــ
و تضم ست عشره شیاخة بقـسم الجمـرك و اثنتـى عـشرة  ، ١٩٩٦ًمن جملة السكان تبعا لتعداد % ٣٩نسمة بنسبة 

وثمـــاني شـــیاخات بقـــسم ، شـــیاخة بقـــسم اللبـــان وعـــشر شـــیاخات بقـــسم مینـــا البـــصل  وعـــشر شـــیاخات بقـــسم كرمـــوز
ارین وســت شــیاخات بقــسم بــاب شــرقى وســت شــیاخات بقــسم محــرم بــك ثــالث شــیاخات بقــسم المنــشیة وثــالث العطــ

  .شیاخات بقسم الرمل وشیاختان بقسم برج العرب وشیاختان بقسم سیدي جابر 
ـــة شـــیاخات  % ٥٤,٧  شـــیاخة بنـــسبة ٧٦یبلـــغ عـــدد هـــذه الـــشیاخات ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( وفـــى الفتـــرة  مـــن جمل

   .٢٠٠٦ًمن جملة سكان المحافظة تبعا لتعداد  % ٢٦,٥ ؛ أي بنسبة ١٠٩٣٢٨٩و المحافظة وتستوعب نح
وتـــضم هـــذه المجموعـــة كـــل شـــیاخات أقـــسام وســـط المحافظـــة فـــي اللبـــان وقـــسم المنـــشیة و قـــسم الجمـــرك وقـــسم 

وقسم كرموز فیما عدا شـیاختي غـیط العنـب شـرق وغـیط العنـب غـرب ، العطارین فیما عدا شیاخة كوم الدكة شرق 
وفـي غـرب اإلسـكندریة نجـد شـیاخات قـسم مینـا البـصل فیمـا ، وقسم محرم بك فیما عدا شیاختي أبیس والـصبحیة ، 

وبعــــض شــــیاخات شــــرق ، و شــــیاخة الجــــویري فــــي قــــسم بــــرج العــــرب ، " ًأم كبیبــــة ســــابقا " عــــدا شــــیاخة المتــــراس 
 الریاضــة وســیدي جــابر بقــسم وشــیاختي، المحافظــة فــي قــسم الرمــل مثــل القــسعي بحــري ودنــا الجدیــدة والمحروســة 

  .وشیاخات أبو قیر الغربیة والتوفیقیة والعمراوي بقسم المنتزه  ، سیدي جابر 
حیـث ، وأصـبحت طـاردة لهـم ، ویمكن القول بأن تناقص النمو بهذه الشیاخات یرجع إلـى أنهـا مكتظـة بالـسكان 

وأقــسام الوســـط نحـــو ، ر نحــو الـــشرق فیتجـــه ســكان الرمـــل وســیدي جـــاب، ًبتحــرك المتزوجـــون حــدیثا نحـــو األطــراف 
عبـد اهللا عبـد الـسالم أبـو (العمـل فـي توجیـه الحـراك الـسكاني بـین األقـسام  ًوغالبـا مـا یـتحكم موقـع، الجنوب والغرب 

  ) .٢٢ص  ، ٢٠٠٢، العنین
ومــا یجــدر اإلشــارة إلیــه أن ارتفــاع  األســعار واالســتخدام التجــاري لــبعض منــاطق الوســط والقلــب التجــاري حــال 

باإلضـافة إلـى أن التوســع العمرانـي الـسیاحي والــصناعي فـي منـاطق األطــراف ، ون جعلهـا منـاطق جاذبـة للــسكان د
  .جذب السكان إلیها حیث فرص العمل وتوفر الخدمات ورخص أسعار السكن وأرض البناء 
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  الخالصة 
ى تلقى الضوء على النمو تجموعة من الحقائق الدیموغرافیة المن دراسة الفصل السابق وجود میتضح 

  :وهى فى خالل فترة الدراسة ، السكانى فى محافظة اإلسكندریة ومكوناته 
وتـضاعف تـسع مـرات  ، ١٩٦٠أوضحت الدراسـة تخطـى عـدد سـكان اإلسـكندریة حـاجز الملیـون نـسمة عـام  - ١

   .ًا عام٨٩فى فترة زمنیة تبلغ   ،٢٠٠٦بحلول 

فى % ٥٤,٥ الزیادة الطبیعیة بنصیب كبیر فى النمو السكانى حیث تزاید نصیبها فقد بلغت نسبتها إسهام - ٢
وهذا ما یؤكد ،  ) ٢٠٠٦-  ١٩٩٦( للفترة  % ٨٠,٨ثم ارتفعت لتصل إلى ،  ) ١٩٨٦ – ١٩٧٦( الفترة 

  . كما كانت الحال علیه فى الماضى ًاأن عنصر الجذب إلى سكنى المدن لم یعد كبیر
حیـــث ســـجل ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(ت  معـــدالت النمـــو الـــسكانى بأقـــسام اإلســـكندریة خـــالل فتـــرة الدراســـة تباینـــ - ٣

وقـد كـان قـسم اللبـان مـن أقـل معـدالت النمـو بالمحافظـة لفتـرة الدراسـة %)  ٧,٨( أعلى معدل بقسم العامریة 
 .% ) ٢,٤-( ؛ حیث بلغ 

%  ٥نى بلـــغ أكثـــر مـــن   شـــیاخة أعلـــى معـــدل نمـــو ســـكا١٣٥ســـجلت خمـــس وعـــشرون شـــیاخة مـــن أصـــل  - ٤
كمـا بینـت الدراسـة أن معـدالت ، %١وسجلت خمس وسبعون شیاخة أقـل معـدل للنمـو الـسكانى بلـغ أقـل مـن 

یرجــع إلــى انهــا ،  وشــیاخاتها ) الدخیلــة والعامریــة و بــرج العــرب و المنتــزة (النمــو المرتفعــة وتطورهــا بأقــسام 
نمــو الــسریع للــسكان حیــث تكــون بیئتهــا الجغرافیــة منــاطق جاذبــة للــسكان تمــر فــى الوقــت الحاضــر بمرحلــة ال

وقد شـهدت أقـسام منطقـة وسـط اإلسـكندریة ،  یسمح بالتوسع العمرانى فى شرق اإلسكندریة وفى غربها ًانطاق
وهـى مـن أقـدم ،  بمعدالت النمـو الـسكانى ًاتناقص، )  الجمرك – اللبان – المنشیة –العطارین ( و شیاخاتها 

ل إن أجــزاء منهــا قلــب تجــارى للمدینــة وعلــى الــرغم مــن أن فــرص التجدیــد للمبــانى بهــا مناطقهــا العمرانیــة بــ
یمكـن یزیـد مــن حجـم ســكانها إال أن مـن هــم فـى سـن الــزواج والوافـدین مــن المحافظـات األخــرى یتجهـون فــى 
األغلــب إلــى أقــسام األطــراف لإلنخفــاض النــسبى فــى إیجــار الــسكن و أســعاره یعــد انخفــاض معــدل النمــو بهــا 
، ظـاهرة طبیعیــة حیــث أنهـا وصــلت إلــى مرحلـة االكتظــاظ الــسكانى ومـن ثــم توقفــت عـن جــذب الــسكان إلیهــا 

 .وتدخل فى عداد المناطق الطاردة للسكان ، بل وتطرد الكثیر من سكانها 

و االســتخدام التجــارى لــبعض ، خلــصت الدراســة الخاصــة بــالنمو الــسكانى إلــى أن  أرتفــاع أســعار األراضــى  - ٥
ســط والقلــب التجــارى للمحافظــة حــال دون جعلهــا منــاطق جاذبــة للــسكان  باإلضــافة إلــى التوســع منــاطق الو

العمرانى السیاحى والصناعى فى مناطق األطراف جـذبت الـسكان إلیهـا حیـث فـرص العمـل وتـوافر الخـدمات 
حیـث  ، وقد أسهمت الزیادة الطبیعیة بنـصیب كبیـر فـى النمـو الـسكانى، ورخص أسعار السكن وأرض البناء 

وهـذا یؤكـد ، ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( للفتـرة % ٨٠,٨إلـى ، ) ١٩٨٦-١٩٧٦( للفتـرة % ٥٤,٥تزاید نـصیبها مـن 
وقـــد أبــرزت اتجاهـــات النمـــو ، أن عنــصر الجـــذب الــسكانى للمحافظـــة لـــم یعــد كمـــا كــان علیـــه فـــى الماضــى 

ت معـدالت النمـو  إذا ظلـ٢٠٣٩ فـى ًا عامـ٣٣السكانى فى المستقبل بالمحافظة أنه سیتضاعف سكانها بعـد 
  .على مستواها فى الوضع الحالى 
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  سادسالفصل ال

  سياسات ضبط النمو السكانى فى محافظة اإلسكندرية 
  

  .مفهوم تنظیم األسرة * 

  .٢٠٠٦-١٩٩٦توزیع وحدات تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لعامى : ًأوال  

  . ٢٠٠٦-١٩٩٦امى وسائل تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لع : ًاثانی

  . ٢٠٠٦-١٩٩٦توزیع وسائل تنظیم األسرة بأحیاء محافظة اإلسكندریة لعامى  : ًاثالث

 .اتجاهــــات اســــتخدام وســــائل تنظــــیم األســــرة حــــسب عــــدد األطفــــال الــــسابق إنجــــابهم بالدخیلــــة والعطــــارین  : ًارابعــــ

  .الخالصة 
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  الفصل السادس

  فظة اإلسكندرية سياسات ضبط النمو السكانى فى محا
فـإن غایـة ، إذا كان المنهج العلمـى هـو الـسبیل الوحیـد الـذى یـسر لإلنـسان سـعیه الـدائب لفهـم العـالم مـن حولـه 

مـن خــالل توصــله إلــى قــوانین للــسیطرة ، هـذا الفهــم فــى الــسیطرة علــى هـذا العــالم وتــسخیره لخدمــة اإلنــسان ورفاهیتــه
شـــكلته القـــدرة ، دود بمـــا یكتنـــف الظـــاهرة الـــسكانیه مـــن طـــابع قـــدرى علـــى ظـــواهره ز ومـــع اعترافنـــا الكامـــل والالمحـــ

نـرى فـى الظـاهرة الـسكانیة بعـض الجوانـب _ دون مساس أو خوض فى المـسائل القدریـة _  فإننا ، والعنایة اآللهیة 
  .التى تخضع للسیطرة والضبط والتحكم 

الوفیـات والهجـرة عـن تـدخل عوامـل إنـسانیة ولقد كشفت لنا جغرافیة السكان من تحلیالت لظـواهر ؛ كالموالیـد وو
األمــر الــذى یــؤدى إلــى تفــاوت حجــم ومعــدالت وتیــارات أو اتجاهــات هــذه ، لتــشكیلها وتحدیــد اتجاهاتهــا ومــساراتها 

بتبــــاین أو اخــــتالف هــــذه العوامــــل  كــــالقیم االجتماعیــــة والثفافیــــه والظــــروف المجتمعیــــة علــــى الــــصعید ،  الظــــواهر 
   .)٣٦٤ص ،  ٢٠٠٢، لسید عبد العاطى السید ا(السیاسى واالقتصادى 

ومن هنا كان من المنطقـى والمـشروع أن یـؤدى تـدخل اإلنـسان لـضبط وتوجیـه هـذه العوامـل إلـى ضـبط وتوجیـه 
  . لتحقیق رفاهیته ًاوالتحكم فیها سعی، هذه الظاهرة السكانیة 

و عـــدد ، ة وتوزیعهـــا باألحیـــاء وتطـــور أعـــداد وحـــدات تنظـــیم األســـر، وفیمـــا یلـــى عـــرض لمفهـــوم تنظـــیم األســـرة 
   .وسوف نتناول بصورة مختصرة أهم  الوسائل المستخدمة لتنظیم األسرة، المترددات إلیها وتوزیعهن باألحیاء

  
   مفهوم تنظیم االسرة   

ولكـن مـن هـذا البعـد القـومى إال ، وهـذا صـحیح ، تتناول البحوث موضوع تنظیم األسرة على أنه ضرورة قومیـة 
 لــذلك ًاوتبعــ ، لظروفهــا ًاألســرة هــو فــى واقــع األمــر قــرار تتخــذه  األســره بــشأن الحجــم الــذى تعــده مناســبأن تنظــیم ا

 فعــل مقــصود مــن جانــب الــزوجین أو األفــراد  Family planningإلــى   یمكــن أن یــشیر مــصطلح تنظــیم األســرة
مـــصطلحات أخـــرى مثـــل تنظـــیم  لًا ویـــستخدم مـــصطلح تنظـــیم األســـرة مرادفـــ،لـــضبط عـــدد الموالیـــد والمباعـــدة بیـــنهم 

 ًاویـدل مـصطلح تنظـیم األسـرة ضـمن  ،  Fertility regulationوتنظـیم الخـصوبة  ،  Birth planningالموالیـد 
، ومـع ذلـك ال ینبغـى أن یـستخدم هـذا المـصطلح لیعنـى مجـرد منـع الحمـل ، على وجود اسـتراتیجیة عامـة لإلنجـاب 

ٕوامــا إلـى اإلنجــاب ، حیلولــة دون إنجـاب الموالیــد فـى بعــض األحیـان مـادام أنــه یتـضمن ممارســات تهـدف أمــا إلـى ال
   .التشجیع على إنجابهم فى أحیان أخرى 

إال أن الحكومـات ، وقد قوبلـت مـن قبـل ممارسـة تنظـیم األسـرة بـالرفض والعـداء مـن الـسلطات اإلداریـة والدینیـة 
وهــو مــا )  ١٤٧ص ، ٢٠٠٧، یــستوفر ویلــسن كر، روالن بریــسا ( فــى عدیــد مــن الــدول الیــوم تتبنــى تنظــیم األســرة 

  وتعــرف بأنهــا مقــاییس أو بــرامج تــشریعیة أو إداریــة أو أیــة   Population Policeیعــرف بالــسیاسات القومیــة 
 و مــن ثــم ،رفاهیـة المجتمــع ، إجـراءات حكومیــة أخــرى بقـصد تعــدیل أو تغییــر االتجاهــات الـسكانیة القائمــة لــصالح 



  ٢١٢

مختلف المــسائل والعوامــل التــى عتبــارفــى محاولــة ضــبط حجــم الـسكان مــع األخــذ فــى االیمثـل الهــدف األساســى هنــا 
  )Hope  T Eldridg , 1968 , PP , 381-388 (،والتوزیع الجغرافى للسكان ، تؤثر فى التركیب السكانى 

 ٢٠٠٦-١٩٩٦وحدات تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لعامى توزیع : ًأوال 

 فــى حیاتهــا إلــى تحقیــق التــوازن الــسكانى كمرحلــة أخیــرة ًا واجتماعیــًا اقتــصادیًاشهد تغیــرتتجــه المجتمعــات التــى تــ
عنــدما تقتــرب معــدالت الموالیــد مــن معــدالت الوفیــات ویــصبح عــدد األطفــال المناســب ، مــن مراحــل نموهــا الــسكانى 

حملــة اإلعالمیــة فــى وال بــد أن یكــون أســاس ال، لهــذة المرحلــة هــو طفــالن فقــط لألســرة و هــو أمــر مطلــوب  ومهــم 
    . ًاالریف والحضر مع

ها  عـــددبلـــغیقــصد بوحـــدات تنظـــیم األســرة الوحـــدات المعتمـــدة لتقـــدیم الخــدمات الخاصـــة بتنظـــیم األســرة والتـــى  
ومـن ، %٦٥,٩بمقـدار تغیـر  ٢٠٠٦ وحـدة لعـام ١٤٦وارتفعـت إلـى  ، ١٩٩٦لعـام وحدة  ٨٨بمحافظة اإلسكندریة 

  : یتضح أنواع الوحدات ومن خاللها یمكن استنتاج اآلتى) ١-٦( رقم والشكل) ١-٦(خالل الجدول رقم 
  وحدات تنظیم األسرة التابعة لمدیریة الشؤن الصحیة بمحافظة اإلسكندریة ) ١-٦(جدول رقم 

  ٢٠٠٦-١٩٩٦لعامى 
 نوع الوحدة الوحدات عدد
٢٠٠٦ ١٩٩٦ 

نسبة 
 التغیر

 ٣,٠٣ ٣٤ ٣٣ رعایات ومكاتب صحة

 ١٠٠,٠٠ ١٠ ٥ مراكز حضریة

 ٢٤,٢٤ ٤١ ٣٣ وحدات ریفیة

 ٦٣,٦٤ ١٨ ١١ مستشفیات

 ٦١٦,٦٧ ٤٣ ٦ وحدات اخرى ومتنقلة

 ٦٥,٩١ ١٤٦ ٨٨ الجملة
  ،ونسب التغیر من حساب الطالبة ، ٢٠٠٦-١٩٩٦مركز المعلومات لعامى ، مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة  : المصدر 

  
 وحـدات إلـى ٦تنظیم األسرة فارتفع عدد الوحدات المتنقلـة واألخـرى مـن ترتفع نسبة الزیادة لكل أنواع وحدات   -١

 وحـــدات ١٠ وحـــدات إلـــى ٥تلیهـــا بعـــد ذلـــك وحـــدات المراكـــز الحـــضریة مـــن ،  % ٦١٦ وحـــدة بمقـــدار تغیـــر ٣٤
 ١٨ إلــى ١١ثــم تلیهــا بعــد ذلــك المستــشفیات فــارتفع نــسبة وحــدات تنظــیم األســرة بهــا مــن ، % ١٠٠بمقــدار زیــادة 

ثــم الرعایــات ومكاتــب % ٢٤,٢ بمقــدار زیــادة ٤١ إلــى ٣٣ثــم الوحــدات الریفیــة مــن % ٦٣,٦دار زیــادة وحــدة بمقــ
  .% ٣ بنسبة تغیر ٣٤ وحدة إلى ٣٣الصحة من 

والـشكل رقــم ) ٢-٦(بـاختالف األحیـاء ویتـضح مــن الجـدول رقـم   وتوزیعهــا   نـسبة التغیـر للوحـداتتختلـف -٢
 لألحیـاء ویالحـظ أن حـى شـرق ارتفعـت بـه نـسبة الزیـادة إلـى أكثـر ًاة تبعـتوزیع إجمالى وحدات تنظیم األسـر) ٢-٦(

                                                
  ن الصحیة باإلسكندریةیة الشئونھ  لمدیرالتابعوحدات نتظیم األسرة.  
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 بمقـــدار زیـــادة  ٢٠٠٦ لعـــام ٢١ وارتفعـــت إلـــى ١٩٩٦ لعـــام ١١ ًافقـــد بلغـــت عـــدد الوحـــدات إجمالیـــ، % ١٠٠مـــن 
١٤٥,٥ % .  
 بلغــت لكــل مــنهم علــى،  % ٥٠ تــأتى أحیــاء المنتــزة وبــرج العــرب ووســط و غــرب بمقــدار زیــادة أكثــر مــن -٣

  .% ) ٥٣,٨، % ٥٨,٣، % ٨٣,٣، %٩٠,٩( الترتیب 
 ٢٨ وحـدة لتنظـیم األسـرة إلـى ٢٠فقد أرتفعت عدد الوحـدات مـن ، % ٤٠  یأتى حى العامریة بمقدار زیادة -٤
   . بعدد الوحدات التابعة لتنظیم األسرةًا ویأتى قسم الجمرك من األحیاء التى لم تشهد زیادة أو نقصان،وحدة 
هــو تحقیــق  الــسابق مــن الزیــادة التــى شــهدتها وحــدات تنظــیم األســرة بأحیــاء اإلســكندریة یتــضح مــن العــرض-٥

 مـن الخـدمات التـي ًاأن تكون خدمات الصحة اإلنجابیة وتنظـیم األسـرة جـزءهدف من السیاسة القومیة بمصر وهى 
   . تكفلها الدولة للجمیع

   الصحیة بمحافظة اإلسكندریةننظیم األسرة التابعة لمدیریة الشئووحدات ت) ١ - ٦(شكل رقم 
  ٢٠٠٦-١٩٩٦ لعامى 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

رعایات ومكاتب صحة مراكز حضریة وحدات ریفیة مستشفیات وحدات اخرى ومتنقلة

1996
2006

عدد

  
  ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ لألحیاء لعامى ًا إجمالى وحدات تنظیم األسرة تبع توزیع) ٢ -٦(جدول رقم 

 عددالوحدات  عددالوحدات 

 ٢٠٢٦ ٢٠١٦ األحیاء  نسبة التغیر  ٢٠٠٦ ١٩٩٦ األحیاء 

نسبة 
 التغیر 

 ٥٣,٨٥ ٢٠ ١٣ غرب  ٩٠,٩١ ٢١ ١١ المنتزة 

 ٤٠ ٢٨ ٢٠ العامریة  ١٤٥,٤٥ ٢٧ ١١ شرق 

 ٨٣,٣٣ ٢٢ ١٢ برج العرب ٥٨,٣٣ ١٩ ١٢ وسط 

 ٦٥,٩١ ١٤٦ ٨٨ الجملة  ٠ ٩ ٩ الجمرك

  .ونسب التغیر من حساب الطالبة ، ٢٠٠٦-١٩٩٦مركز المعلومات لعامى ، مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة  : المصدر 



  ٢١٤

   لألحیاءًایع إجمالى عدد وحدات تنظیم األسرة تبعمعدل التغیر لتوز) ٢ -٦( شكل رقم 
  ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ لعامى 

  
 معدل التغیر لعدد الوحدات باألحیاء 

  

  
  

  ال یوجد تغیر فى عدد الوحدات
  تغیر منخفض
  تغیر متوسط 

   تغیر مرتفع
 



  ٢١٥

  ٢٠٠٦ و ١٩٩٦ لألحیاء لعامى ًاتوزیع إجمالى وحدات تنظیم األسرة تبع) ٣ – ٦( شكل رقم 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

المنتزة  شرق  وسط  الجمرك غرب  العامریة  برج العرب

1996
2006

عدد

  
   )(٢٠٠٦-١٩٩٦ تنظیم األسرة بمحافظة اإلسكندریة لعامى  وسائل-ًاثانی

دلیــل الممرضــة لتقــدیم خــدمات تنظــیم (تختلــف وســائل تنظــیم األســرة بــصورة عامــة ویمكــن عــرض أهمهــا فیمــا یلــى 
 ) :٢٦ ص ٢٠٠٨  ،األسرة

  الوسائل غیر الهرمونیة: 

   .ُالمطلقة الطبیعیة الرضاعة ،١
   .)اللوالب( الرحمیة األجهزة ،٢
  .المهبلى الحاجز ،٣
  .واألنثوى الذكري الواقي ،٤
  .المنویة الحیوانات قاتالت ،٥
  .الخصوبة بفترة الوعى ،٦
 الهرمون وسائل أحادیة: 
   .فقط البروجیستین هرمون على تحتوى التى األقراص ،١
 . ) (DMPA, NETEN ) إن – نت ، دمبا( الحقن  ،٢
 . )اإلمبالنون ( الجلد تحت تزرع التى الكبسوالت ،٣
 معا البروجیستین و األستروجین هرمونى على تحتوى التى( المركبة  الهرمونیة الوسائل( 
  .المركبة األقراص ،١
   .الشهریة الحقن ،٢

                                                
  ٢٠٠٦ مركز المعلومات –مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة   



  ٢١٦

     وهــى  ًامــن الواضــح أن وســائل منــع الحمــل متعــددة وعلــى الــرغم مــن ذلــك  فــإن هنــاك ســت وســائل أكثــر شــیوع
 عــدد المــستخدمات لهــذه ویختلــف) )   االمبالنــون–األقــراص الفــوارة  ( - الــواقى  – اللوالــب – الحقــن –الحبــوب ( 

  : وبحساب نسبة التغیر لعدد المستخدمات نالحظ الآلتى ًالوسائل تبعا لكل نوع وسیلة
  عدد المنصرف من وسائل منع الحمل وعدد المستخدمات ونسبة التغیر للمستخدمات)٣ -٦(جدول رقم 

٢٠٠٦ ١٩٩٦  
 نوع الوسیلة

 المستخدمات عدد المنصرف ماتعددالمستخد عدد المنصرف
 

 %نسبة التغیر
 للمستخدمات

 ٤٧٤,٢٣١ ٧٢٩٩ ٩٤٨٨٦ ١٢٧١ ١٦٥٢٤ الحبوب
 ٢٨١,٧١٦ ٢٧٥٥٢ ١١٠٢٠٩ ٧٢١٨ ٢٨٨٧٢ الحقن
 ٢,٤٠٦ ٢٦٦١٠٢ ٨٣١٥٧ ٢٥٩٨٥٠ ٨١٢٠٣ اللولب
 ٦,٧٩ ٥٣٣٠ ٥٣٣٠٢٧ ٤٩٩١ ٤٩٩١٣٦ الواقى
 ١٢,٠٥٦ ٣٠٦٢٨٤ ٨٢١٢٧٩ ٢٧٣٣٣٠ ٦٢٥٧٣٥ الجملة

   . التغیر من حساب الطالبةات ونسبةعدد المستخدم: المصدر 
فقــد ارتفعــت نــسبة المــستخدمات لوســائل منــع الحمــل ، ترتفــع نــسب اســتخدام جمیــع وســائل تنظــیم األســرة  -١

 .% ١٢بمقدار زیادة بلغت 

وهــى أمــا أن تكــون حبــوب مزدوجــة % ٤٤٧,٢تــأتى وســیلة الحبــوب فــى المرتبــة األولــى بمقــدار زیــادة بلــغ  -٢
وتكــون أهـــم  ) البروجـــسترون(ٕوامـــا أن تكــون وحیـــدة الهرمــون  ) نیوالبروجــستجین ور األســـتى هرمــون( تحتــوي علـــى

فــى  ال تــؤثروأهــم ممیزاتهــا أنهــا ، % ٤: ٢ممیــزات الحبــوب إلــى نجاحهــا فــى منــع الحمــل فقــد یحــدث حمــل بنــسبة 
كمــا أنهــا  ،تقلــل مــن فتــرة نــزول الطمــث وآالمهــا تحمــي المبــیض مــن الــسرطان وبعــض اإلصــابات و عملیــة الجمــاع

ومــن عیــوب  ،  تــسبب ســرطان الثــدي ومــن أهــم عیــوب الحبــوب المزدوجــة أنهــا ناســبة للمــرأة ذات الــصحة الجیــدةم
 .  كیلو٧٠ ال تصلح للنساء البدینات أكثر من ،عدم انتظام الدورة الحبوب األحادیة 

مــل بهــا و قــد تكــون نــسبة احتمــال الح% ٢٨١,٧تــأتى فــى المرتبــة الثانیــة وســیلة الحقــن بمقــدار زیــادة بلــغ  -٣
ال تــستطیع الــتخلص منهــا وهــذا مــن أهــم ممیزاتهــا باإلضــافة إلــى أســتمرار تأثیرهــا لــشهور ومــن عیوبهــا أنهــا ، % ١

  .قد ال تناسب بعض النساء آلثارها الجانبیةكما أنها  ،متى حقنت

ة حـدوث حمـل ومـن أهـم ممیزاتهـا أن نـسب% ٦,٨تأتى فى المرتبة الثالثة وسیلة الواقى الذكرى بمقدار زیادة بلغ 

                                                
  یتم تقدیر عدد المستخدمات لكل وسیلة على حدة كما یلى:-  

 ١٣÷ عدد األشرطة المنصرفة  : الحبوب  - ١

   ٤÷ عدد الحقن المنصرفة       : الحقن   - ٢
 ٣,٢× عدد اللوالب المنصرفة  : اللولب  - ٣

 ١٠٠÷عدد الوحدات المنصرفة : الواقى الذكرى  - ٤

 ٣,٢×عدد األقراص المنصرفة : األقراص الفوارة  - ٥

  ٢×عدد األقراص المنصرفة  : االمبالنون  - ٦
  



  ٢١٧

ال تحتــاج إلــى مراجعــة لالســتعمال غیــر الــدقیق إضــافة إلــى أنهــا  % ١٥لالســتعمال الــدقیق و % ٢تتــرواح مــا بــین 
  .متوفرة كما انها العیادة 
 % ٢,٤ًتـأتى وسـیلة اللولـب فـى آخـر مرتبـة مـن حیـث عـدد المـستخدمات فقـد بلـغ مقـدار الزیـادة بهـا قرابــة  -٤

غیــر ذلــك فهــى ال تــؤثر علــى % ٢ : ١أن نــسبة احتمــال الحمــل بوجودهــا مــن علــى الــرغم مــا تحملــه مــن ممیــزات فــ
والتخلــو هــذه الوســیلة  ،  ســنوات٥ تــصل إلــى مــا ال یقــل عــن ، تعمــل حــال تركیبهــا داخــل الــرحم  والعملیــة الجنــسیة

 لــرحم قـد تــسبب إصـابة ل و، خـالل الــدورة ًاأكثـر ألمــتكــون  كمیــة الطمـث وتزیــد مـن : مـن العیــوب فـإن مــن عیوبهـا 
  .البد من وضعها عن طریق الطبیبوقد تؤثر على الحمل إذا حصل لذا 

  )(٢٠٠٦-١٩٩٦توزیع وسائل تنظیم األسرة بأحیاء محافظة اإلسكندریة لعامى - ًاثالث

 مـن األخـرى واتـضح ذلـك مـن ًاقد اتضح من خالل دراسة وسائل تنظـیم األسـرة أن هنـاك وسـائل أكثـر اسـتخدام
خدمات لهذه الوسائل وقد كان من الـضرورى دراسـة متوسـط عـدد المتـرددات فـى سـنة معینـة  خالل تقدیر عدد المست

، ٤ -٦(واألشـكال أرقـام ) ٤-٦( ویتـضح مـن الجـدول رقـم **لكـل وحـدة مـن وحـدات تنظـیم األسـرة فـى الـسنة نفـسها
  :اآلتى) ٥

   التوزیع العددى لعدد مستخدمات وسائل منع الحمل )٤-٦(جدول رقم 
  %كندریة ونسبة التغیر بأحیاء اإلس

 عدد المستخدمات
 المنطقھ

٢٠٠٦ ١٩٩٦  
  %نسبة التغیر 
  للمستخدمات

 ١٠,٣٦ ٤٨١١٠ ٤٣٥٩٣ المنتزه
 ١٦,٦٧- ٧٣٥٠٢ ٨٨٢٠٨ شرق
 ٦,٥٢- ٣٤٥٦٣ ٣٦٩٧٥ وسط
 ٢٠,٠٤- ٤١٤٤٠ ٥١٨٢٨ غرب

 ١,٨٧- ١٦٥٩٢ ١٦٩٠٨ الجمرك
 ٧٩,٩٩ ٥٩٣٧٨ ٣٢٩٨٩ العامریھ

 ٢٤٥,٦٠ ٩٧٧٧ ٢٨٢٩ برج العرب
 ١٢,٠٦ ٢٨٣٣٦٢ ٢٧٣٣٣٠ جمالىاإل

  .ًإعتمادا على بیاانات مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة ، ات ونسبة التغیر من حساب الطالبة عدد المستخدم: المصدر 
تباینــت نــسبة التغیــر لعــدد المــستخدمات لوســائل منــع الحمــل فقــد بلغــت نــسبة التغیــر للمــستخدمات لوســائل  - ١

و % ٢٤٥,٦( مقــــدار زیــــادة بلــــغ )  المنتــــزة – العامریــــة –بــــرج العــــرب (  وحققــــت أحیــــاء ،% ١٢منــــع الحمــــل 
 –الجمـــرك ( وتناقـــصت عـــدد المـــستخدمات لوســـائل منـــع الحمـــل بأحیـــاء ، علـــى الترتیـــب %)  ١٠,٣و % ٧٩,٩
 ویرجـع ،علـى الترتیـب ) ٢٠-و % ١٦,٥-و % ٦,٥-و  % ١,٨-( فقد بلغـت النـسبة )  غرب– شرق –وسط 

 ًا أن منـاطق بــرج العـرب والعامریــة والمنتـزة مــن أكثـر المنــاطق الجاذبـة للــسكان وخاصـة المتــزوجین حــدیثذلـك إلــى
  . لتنظیم األسرة ًاالذین یسعون دوم

                                                
  مركز المعلومات –مدیریة الشئون الصحیة باإلسكندریة .    

  .١١٠علومات ص معدل التغیظة  لوسائل منع الحمل مدیریة الشؤن الصحیة باإلسكندریة مركز  الم **



  ٢١٨

  یع عدد مستخدمات وسائل منع الحملتوز) ٤-٦( شكل رقم 
  ٢٠٠٦ -١٩٩٦حیاء محافظة اإلسكندریة لعامى  بأ

٠٫٠٠

١٠٠٠٠٫٠٠

٢٠٠٠٠٫٠٠

٣٠٠٠٠٫٠٠

٤٠٠٠٠٫٠٠

٥٠٠٠٠٫٠٠

٦٠٠٠٠٫٠٠

٧٠٠٠٠٫٠٠

٨٠٠٠٠٫٠٠

٩٠٠٠٠٫٠٠

١٠٠٠٠٠٫٠٠

المنتزه شرق وسط غرب الجمرك العامریھ برج العرب

1996
2006

عدد

  
  منع الحمل تخدمات وسائل عدد مسمعدل التغیر ل) ٥- ٦(شكل رقم 

  ٢٠٠٦ -١٩٩٦ما بین عامى حیاء محافظة بأ

٥٠-

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

المنتزه شرق وسط غرب الجمرك العامریھ برج العرب

%



  ٢١٩

التوزیع العددى وونسبة التغیر لعدد المستخدمات لوسائل منع الحمل لعدد وحدات تنظیم ) ٥-٦(جدول رقم 
  ٢٠٠٦و ١٩٩٦االسرة  بأحیاء االسكندریة لعامى 

٢٠٠٦ ١٩٩٦ 

 المنطقھ 
مجموع 
 المستخدمات

عدد 
 وحدات

عدد 
المستخدمات 

إلى عدد 
 الوحدات 

مجموع 
 المستخدمات

عدد 
 وحدات

عدد 
المستخدمات 

إلى عدد 
 الوحدات 

نسبة 
 %التغیر 

 ٤٢,٢- ٢٢٩١ ٢١ ٤٨١١٠ ٣٩٦٣ ١١ ٤٣٥٩٣ المنتزه
 ٦٦,١- ٢٧٢٢ ٢٧ ٧٣٥٠٢ ٨٠١٩ ١١ ٨٨٢٠٨ شرق 
 ٤١,٠- ١٨١٩ ١٩ ٣٤٥٦٣ ٣٠٨١ ١٢ ٣٦٩٧٥ وسط
 ٢٠,٠- ٤٦٠٤ ٩ ٤١٤٤٠ ٥٧٥٩ ٩ ٥١٨٢٨ غرب

 ٣٦,٢- ٨٣٠ ٢٠ ١٦٥٩٢ ١٣٠١ ١٣ ١٦٩٠٨ الجمرك 
 ٢٨,٦ ٢١٢١ ٢٨ ٥٩٣٧٨ ١٦٤٩ ٢٠ ٣٢٩٨٩ العامریھ

 ٨٨,٥ ٤٤٤ ٢٢ ٩٧٧٧ ٢٣٦ ١٢ ٢٨٢٩ برج العرب
 ٣٢,٥- ٢٠٩٨ ١٤٦ ٣٠٦٢٨٤ ٣١٠٦ ٨٨ ٢٧٣٣٣٠ االجمالى

  . ٢٠٠٦دریة ًمن حساب الطالبة إعتمادا على بیانات مدیریة الشئون الصحیة باإلسكن: المصدر 
  

 اختلـــف متوســـط عـــدد مـــستخدمات وســـائل منـــع الحمـــل علـــى وحـــدات تقـــدیم خدمـــة تنظـــیم األســـرة بأحیـــاء  - ٢
فقــد كــان حــى بــرج ) ٦ -٦(واألشــكال رقـم ) ٥- ٦(ویتــضح ذلــك مـن خــالل  الجــدول رقــم ، محافظـة اإلســكندریة 

وحـدات تنظـیم األسـرة فقـد أرتفـع  فى عدد المـستخدمات لوسـائل منـع الحمـل فـى كـل وحـدة مـن ًاالعرب شهد ارتفاع
  بمعــــدل زیــــادة بلــــغ ٢٠٠٦ مــــستخدمة لعــــام ٤٤٤ إلــــى ١٩٩٦ مــــستخدمة لوســــائل منــــع الحمــــل لعــــام ٢٣٦مــــن 

% ٢٨,٦كمــا ارتفــع معــدل التغیــر لعـــدد المــستخدمات لكــل وحــدة بحـــى العامریــة بمقــدار زیــادة بلغـــت ، % ٨٨,٥
الواضــحة بأعــداد الوحــدات علــى أن هــذه المنــاطق منــاطق تؤكــد هــذه الزیــادة باعــداد المــستخدمات بــالرغم الزیــادة 

  .جاذبة للسكان وخاصة من الشباب حدیثى الزواج 
اختلفت باقیة األحیاء عن حى برج العـرب وحـى العامریـة مـن حیـث عـدد المـستخدمات لوسـائل منـع الحمـل  - ٣

 ٨٠١٩ ظـیم األسـرة قرابـةفقـد كـان حـى شـرق یـستقبل فـى كـل وحـدة لتن، لكل وحدة من الوحدات داخل تلك األحیـاء 
وقــد كــان حــى ، ٢٠٠٦لكــل وحــدة فــى  ٢٧٢٢ وانخفــض المتوســط إلــى ١٩٩٦مــستخدمة لوســائل منــع الحمــل لعــام 
 فـى عـدد المـستخدمات لوسـائل تنظـیم االسـرة لكـل وحـدة و قـد كـان معـدل ًا حـادًاشرق هو الحـى الـذى شـهد انخفاضـ

     بمقـــدارتناقص بلـــغ )  غـــرب -  الجمـــرك  - وســـط - المنتـــزة ( یلیـــه بعـــد ذلـــك أحیـــاء % ٦٦-االنخفـــاض حـــوالى 
هــذا االنخفــاض فــى عــدد المــستخدمات لوســائل ، علــى الترتیــب  % ) ٢٠-،  %٣٦,٢-، % ٤١ -،%٤٢,٢-( 

منــع الحمــل لكــل وحــدة یرجــع إلــى أن هــذه المنــاطق تقــل بهــا المتزوجــات فــى ســن الحمــل كمــا فــى حــى غــرب علــى 
وهـذا لـیس الـسبب ،  عدد المستخدمات لوسائل منع الحمـل لكـل وحـدة انخفـض الرغم من ثبات عدد الوحدات إال ان

 .الوحید لذك فقد یكون هذا االنخفاض یرجع إلى الزیادة بأعداد الوحدات الخاصة بتنظیم األسرة 

  



  ٢٢٠

توزیع عدد مستخدمات وسائل منع الحمل لعدد وحدات تنظیم األسرة بأحیاء محافظة ) ٦-٦( شكل رقم 
  ٢٠٠٦ -١٩٩٦مى اإلسكندریة لعا

  
  معدل التغیر لعدد مستخدمات وسائل تنظیم األسرة

  لعدد وحدات تنظیم األسرة

  
  

  معدل منخفض
  معدل متوسط 

  معدل مرتفع



  ٢٢١

انخفضت عدد المستخدمات لوسـائل تنظـیم الحمـل لكـل وحـدة مـن الوحـدات بمحافظـة اإلسـكندریة بمقـدار  -٤  
الحمـــل إلـــى  مـــستخدمة لوســـائل منـــع ٣١٠٦بمعنـــى انخفـــاض عـــدد المـــستخدمات مـــن ،  % ٣٢,٥-تنـــاقص بلـــغ 

ومــدى الــوعى بخــدمات ،  مــستخدمة وذلــك یرجــع إلــى ارتفــاع عــدد الوحــدات التــى تقــدم خدمــة تنظــیم االســرة ٢٠٩٨
  .تنظیم األسرة وانعكاس ذلك على المعیشة  

ــ ــة -ًارابع ــسابق انجــابهم بقــسمى الدخیل ــال ال  اتجاهــات اســتخدام وســائل تنظــیم األســرة حــسب عــدد األطف
  ) ة دراسة میدانی( والعطارین 

 منطقیـة النتـائج جـاءت قـد إنجـابهم، الـسابق األطفـال بعـدد وعالقتـه األسـرة تنظـیم وسـائل اسـتخداممن دراسة 
 فـي المرغـوباألطفـال  عـدد الـسیدة اكتفـاء بعـد لالستخدام الحاجة بمدى وارتباطه،  االستخدام اتجاه مع ومتوافقة
 الحمـل تنظـیم اسـتخدام وسـائل  نـسبة  والعطـارین أنالدخیلـةقـسمى نتـائج العینـة ب بینـت فقـد ذلـك وعلـى إنجـابهم،

 ، ٧ -٦( رقـم شكلینوالـ) ٦-٦(ویتـضح مـن خـالل الجـدول رقـم  ، األطفـال مـن المزیـد إنجـاب للـسیدة تحقـق كلما
  : اآلتى ) ٨

  بالدخیلة والعطارینبعدد األبناء استخدام وسائل منع الحمل عالقة ) ٦-٦( جدول رقم 
 الدخیلة 

استخدام وسائل  االجمالى ٥أكثر من  ٥-٤ ٣-٢  طفل واحد
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد ة تنظیم األسر

 ١٠,٥ ٢٢ ٤,١ ١ ٩,٧ ٤ ١٠ ٩ ١٤,٥ ٨ ال تستعمل 
 ٨٩,٥ ١٨٨ ٩٥,٩ ٢٣ ٩٠,٣ ٣٧ ٩٠ ٨١ ٨٥,٥ ٤٧ تستعمل 
 ١٠٠ ٢١٠ ١٠٠ ٢٤ ١٠٠ ٤١ ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ ٥٥ الجملة 

 نالعطاری
استخدام وسائل  االجمالى ٥أكثر من  ٥-٤ ٣-٢  طفل واحد

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد تنظیم األسرة 
 ١٨,٦ ٣٩ ٢٧ ١٠ ٢١,٦ ٨ ١١ ١٠ ٢٣,٩ ١١ ال تستعمل 

 ٨١,٤ ١٧١ ٧٣ ٢٧ ٧٨,٤ ٢٩ ٨٩ ٨٠ ٧٦,١ ٣٥ تستعمل 
 ١٠٠ ٢١٠ ١٠٠ ٣٧ ١٠٠ ٣٧ ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ ٤٦ الجملة 

  ،ارین والدخیلة الدراسة المیدانیة بقسمى  العطنتائج : المصدر 
 تتفوق نسبة  النساء الالئى یستخدمن وسائل تنظیم الحمـل بجمیـع أنواعهـا عـن النـساء الالئـى ال تـستخدمن -١

للنساء الالئـى التـستخدمن وسـائل تنظـیم % ١٠,٥مقابل  % ٨٩,٥فقد بلغت نسبتها بالدخیلة حوالى ، تلك الوسائل 
للنـساء % ١٨,٦مقابـل % ٨١,٤ى تـستخدمن وسـائل تنظـیم  الحمـل أما فى العطارین فقد بلغت نسبة الالئ، الحمل 

  .الالئى ال تستخدمن وسائل منع الحمل 
تخدمن وســائل منــع الحمــل مــع االكتفــاء بالعــدد المرغــوب فــى إنجــابهم ومــن سالئــى یــ تــزداد نــسبة النــساء ال-٢

تـى هـى الال،  األسـرة تنظـیمئل  لوسـاًایتضح أن أكثر فئـة اسـتخدام)  ٧-٦( والشكل رقم ) ٦-٦(خالل الجدول رقم 
  رى ــــــفئـات األخـــــمالى الـــــة تلك الفئة من إجــــــو قد بلغت  نسب،  أطفال ٣ -٢سبق لهن  إنجاب من  

  
  



  ٢٢٢

   بالدخیلة والعطارین  بعدد األبناء استخدام وسائل منع الحملعالقة ) ٧-٦( شكل رقم 
   

  قسم الدخیلة

٠
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٣٠
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طفل واحد من ٤ -٥ ٢-٣ أكثر من ٥ االجمالى

ال تستعمل 
تستعمل 
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  قسم العطارین

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

طفل واحد من ٤ - ٥  ٢- ٣ أكثر من ٥ االجمالى

ال تستعمل 
تستعمل 
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  ٢٢٣

) ٢٠١٢دراسة میدانیة ( اء بالدخیلة والعطارین عالقة اسباب استخدام وسائل تنظیم األسرة بعدد األبن) ٧ -٦( جدول رقم 
 الدخیلة 

  
استخدام وسائل منع 

 % ٥- ٤من % ٣-٢من  %  حدطفل وا الحمل
أكثر من 

 االجمالى % ٥
 ٩ ٠,٠٠ ٠ ١١,١١ ١ ٣٣,٣٣ ٣ ٥٥,٥٦ ٥ ترید االنجاب
 ٦ ١٦,٦٧ ١ ٣٣,٣٣ ٢ ٣٣,٣٣ ٢ ١٦,٦٧ ١ الزوج یرفض

 ١ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ١ تخاف من استخدمھا 
 ٦ ٠,٠٠ ٠ ١٦,٦٧ ١ ٦٦,٦٧ ٤ ١٦,٦٧ ١ لحام

ل 
عم

ست
ال ت

مل  
لح

ع ا
 من

ئل
سا

و
 ٢٢ ٤,٥٥ ١ ١٨,١٨ ٤ ٤٠,٩١ ٩ ٣٦,٣٦ ٨ االجمالى  

 ٤٢ ١٦,٦٧ ٧ ٣٥,٧١ ١٥ ٢٦,١٩ ١١ ٢١,٤٣ ٩ اللولب 
 ٨٠ ١٢,٥٠ ١٠ ٢٥,٠٠ ٢٠ ٣٧,٥٠ ٣٠ ٢٥,٠٠ ٢٠ حقن 

 ٤٣ ١٣,٩٥ ٦ ٤,٦٥ ٢ ٥٨,١٤ ٢٥ ٢٣,٢٦ ١٠ حبوب منع الحمل
ل  ٢٣ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٦٥,٢٢ ١٥ ٣٤,٧٨ ٨  اخرى

عم
ست

ت
مل  

لح
ع ا

 من
ئل

سا
و

 ١٨٨ ١٢,٢٣ ٢٣ ١٩,٦٨ ٣٧ ٤٣,٠٩ ٨١ ٢٥,٠٠ ٤٧ االجمالى  
 العطارین 

  
استخدام وسائل منع 

 % ٥- ٤من % ٣-٢من  % طفل واحد  الحمل
أكثر من 

 االجمالى % ٥
 ٩ ٠,٠٠ ٠ ١١,١١ ١ ٢٢,٢٢ ٢ ٦٦,٦٧ ٦ ترید االنجاب

 ١٧ ٢٩,٤١ ٥ ٢٣,٥٣ ٤ ٣٥,٢٩ ٦ ١١,٧٦ ٢ ج یرفضالزو
 ٧ ٥٧,١٤ ٤ ٢٨,٥٧ ٢ ٠,٠٠ ٠ ١٤,٢٩ ١ تخاف من استخدمھا 

 ٦ ١٦,٦٧ ١ ١٦,٦٧ ١ ٣٣,٣٣ ٢ ٣٣,٣٣ ٢ حامل

ل 
عم

ست
ال ت

مل  
لح

ع ا
 من

ئل
سا

و
 ٣٩ ٢٥,٧ ١٠ ٢٠,٥١ ٨ ٢٥,٦٤ ١٠ ٢٨,٢١ ١١ االجمالى  

 ٥١ ١١,٧٦ ٦ ١٥,٦٩ ٨ ٥٨,٨٢ ٣٠ ١٣,٧٣ ٧ اللولب 
 ٥١ ١١,٧٦ ٦ ٢٣,٥٣ ١٢ ٥٨,٨٢ ٣٠ ٥,٨٨ ٣ حقن 

 ٦٠ ١٥,٠٠ ٩ ٨,٣٣ ٥ ٤٣,٣٣ ٢٦ ٣٣,٣٣ ٢٠ حبوب منع الحمل
ل  ٤١ ١٤,٦٣ ٦ ٩,٧٦ ٤ ٦٣,٤١ ٢٦ ١٢,٢٠ ٥ اخرى 

عم
ست

ت
مل  

لح
ع ا

 من
ئل

سا
و

 ١٧١ ١٥,٧٩ ٢٧ ١٦,٩٦ ٢٩ ٤٦,٧٨ ٨٠ ٢٠,٤٧ ٣٥ االجمالى  



  ٢٢٤

  عالقة اسباب عدم استخدام وسائل تنظیم األسرة وعدد األبناء بالعطارین والدخیلة) ٨- ٦(شكل رقم 
  )دراسة میدانیة  ( 

ض
یرف

وج 
الز

تخاف من استخدمھا

حامل
طفل واحد  ترید االنجاب

من ٢-٣

من٤-٥

أكثر من ٥

 

الدخیلة

  

ل واحد
طف

حامل

تخاف من استخدمھا

الزوج یرفض

٢-٣
٤-٥من 

كثر من ٥من
أ

 

العطارین

ترید انجاب اطفال

  
ى تـأتى بعـد ذلـك فئـة الالتـ، % ٤٦,٧وبالعطارین قد كانـت النـسبة مقاربـة لمـا فـى الدخیلـة فبلغـت ، %  ٤٣بالدخیلة

   ،وقد كانت النسبة المتبقیة للفئتین األخیرتین ، بالعطارین % ٢٠بالدخیلة مقابل ، % ٢٥لهن طفل واحد بنسبة 
وهمــا فئــة ،  األســرة لــدى الفئتــین األولیــین بالدخیلــة تنظــیمتخدمن وســائل سال یــتــى ال نــسبة النــساء ال ترتفــع -٣

و % ٤٠,٩وذلـــك بنـــسبة ، ین طفلــین و ثالثـــة أطفــال الالتــى ال ینجـــبن ســوى طفـــل واحــد والفئـــة الالتـــى ینجــبن مـــاب
أما عن العطـارین فقـد كانـت الفئـة األولـى والفئـة األخیـرة مـن أكثـر الفئـات التـى ال تـستخدم ، على الترتیب % ٣٦,٤

وعلى ذلك ینبغـى اإلشـارة إلـى أنـه التوجـد عالقـة واضـحة وقویـة بـین عـدد األبنـاء ، بها السیدات وسائل منع الحمل 



  ٢٢٥

ام وســائل منــع الحمــل فهنــاك أســباب تختلــف مــن ســیدة ألخــرى تــدفعها إلــى اســتخدام تلــك الوســائل أو إلــى و اســتخد
 –رفـض الـزوج  (   الحمـل التـى وضـحتها العینـة هـىتنظـیمفمن أهم أسباب عدم استخدام وسائل ، عدم استخدامها 

ذه األســباب تكــون مــن نــصیب كــل هــ)  ً أن تكــون المــرأة حــامال – الخــوف مــن اســتخدامها –الرغبــة فــى اإلنجــاب 
 وتقــل نــسبة تلــك األســباب فــى الفئــات ، )٧-٦(موضــح بالجــدول رقــم  كمــا هــو ًاًالــسیدات الالتــى أنجــبن طفــال واحــد

وهــو الــسبب الوحیــد فــى ) رفــض الــزوج ألســتخدام وســائل منــع الحمــل أو تنظــیم الحمــل ( فیمــا عــدا ســبب ، األخــرى 
وقــد تكــون للــزوج رؤیــة خاصــة لــذلك فإمــا أن تكــون رؤیــة دینیــة ،  الحمــل تنظــیمالفئــة األخیــرة لعــدم اســتخدام وســائل 

 .) مشاهدات میدانیة (  ٕواما رغبه الزوج فى إنجاب الذكور ، بأن تنظیم األسرة أو منع الحمل حرام أو مكروه 

 الحمـل مـن حیـث العالقـة غیـر تنظـیمیتفق استخدام وسائل تنظیم الحمل مـع أسـباب عـدم اسـتخدام وسـائل  - ٤
) ٧-٦(كمـا هـو موضـح بالجـدول رقـم ، اضحة  بین عدداألبناء و استخدام وسیلة منع حمل معینة دون األخـرى الو

 مـن  أبنـاء هـن مـن یـستخدمن النـسبة األكبـر٣-٢حیـث یتـضح أن فئـة النـساء الآلتـى لهـن مـن ) ٧-٦(والشكل رقم 
 تنظــیمًوأقــل فئـة اســتخداما لوسـائل ، ین  الحمــل مقارنـة بالفئــات األخـرى وهــذا الوضـع بالدخیلــة والعطـارتنظـیموسـائل 

   . فقط ًا واحدًاالحمل هى فئة النساءالالتى أنجبن ابن
مـن أهــم العوامــل التـى تــؤدى إلــى تنــاقص ، یمكننـا القــول بــأن اسـتخدام وســائل تنظــیم األســرة  : وخالصــة القــول
تـــوفیر خـــدمات المـــشورة بمراكـــز و،  لنـــشر ثقافـــة األســـرة الـــصغیرة ًا منظمـــًاویتطلـــب ذلـــك جهـــد، مـــستویات اإلنجـــاب 

   . الستخدام وسائل تنظیم األسرة تنظیم األسرة للسیدات الآلتى یشكون من األعراض الجانبیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ٢٢٦

  الصة  الخ
وحـدة  ٨٨ها بمحافظـة اإلسـكندریة  عـددبلـغكشفت الدراسة أن وحدات تنظـیم األسـرة بمحافظـة اإلسـكندریة قد  .١

 %.٦٥,٩بمقدار تغیر   ٢٠٠٦ وحدة لعام ١٤٦ وارتفعت إلى ١٩٩٦لعام 

ًوحدات تنظیم األسـرة تبعـا لألحیـاء ویالحـظ أن حـى شـرق ارتفعـت بـه نـسبة الزیـادة تتبعت الدراسة تطور عدد  .٢
 بمقـدار ٢٠٠٦ لعـام ٢١ وارتفعـت إلـى ١٩٩٦ لعـام ١١ًفقد بلغت عدد الوحدات إجمالیا % ١٠٠إلى أكثر من 

 وحــدة ٢٠فقــد  ارتفعــت عــدد الوحــدات مــن ، % ٤٠مریــة بمقــدار زیــادة یــأتى حــى العاو ،  % ١٤٥,٥زیــادة  
ویـأتى قـسم الجمـرك مـن األحیـاء التـى لـم تـشهد زیـادة أو نقـصان بعـدد الوحـدات ،  وحـدة ٢٨لتنظیم األسـرة إلـى 

 .التابعة لتنظیم األسرة 

ل منـــع الحمـــل ارتفعـــت نـــسب اســـتخدام جمیـــع وســـائل تنظـــیم األســـرة فقـــد أرتفعـــت نـــسبة المـــستخدمات لوســـائ  .٣
تــأتى وســیلة الحبــوب فــى المرتبــة واختلفــت وســائل تنظــیم األســرة فیمــا بینهــا حیــث ، % ١٢بمقــدار زیــادة بلغــت 

 ، %٢٨١,٧تــأتى فــى المرتبــة الثانیــة وســیلة الحقــن بمقــدار زیــادة بلــغ    ،%٤٤٧,٢األولــى بمقــدار زیــادة بلــغ 
تأتى وسـیلة اللولـب فـى آخـر مرتبـة مـن  ، %٦,٨ادة بلغ تأتى فى المرتبة الثالثة وسیلة الواقى الذكرى بمقدار زی

 . % ٢,٤ًحیث عدد المستخدمات فقد بلغ مقدار الزیادة بها قرابة 

  نسبة التغیر لعدد المستخدمات لوسـائل منـع الحمـل فقـد بلغـت نـسبة التغیـر للمـستخدمات كشفت الدراسة عن .٤
% ٢٤٥,٦( مقـدار زیـادة بلـغ )  المنتـزة –مریـة  العا–بـرج العـرب ( وحققـت أحیـاء ، % ١٢لوسائل منع الحمـل 

الجمــرك ( وتناقــصت عــدد المــستخدمات لوســائل منــع الحمــل بأحیــاء ، علــى الترتیــب %)  ١٠,٣و % ٧٩,٩و 
 ،علــى الترتیــب ) ٢٠-و % ١٦,٥-و % ٦,٥-و  % ١,٨-( فقــد بلغــت النــسبة )  غــرب– شــرق – وســط –

ــــى أن منــــاطق ــــك إل ــــسكان وخاصــــة  بــــرج العــــرب والعامریــــة وویرجــــع ذل ــــة لل المنتــــزة مــــن أكثــــر المنــــاطق الجاذب
ًالمتزوجین حدیثا الذین یسعون دوما لتنظیم األسرة ً.   
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  ٢٢٨

  
  الفصل السابع

  تقدير حجم السكان فى المستقبل
الرئیــسي والمــتمم لهــا فــي بــل هــو هــدفها  ،   للدراســة الدیموغرافیــة ًا مهمــًایعــد تقــدیر الــسكان فــي المــستقبل نتاجــ

حیـث ، وترجع أهمیـة دراسـة اتجاهـات النمـو الـسكاني فـي المـستقبل إلـى التخطـیط االقتـصادي واالجتمـاعي ، الواقع 
یأخذ المخططون للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في حسبانهم حجم السكان المتوقع خالل فتـرات زمنیـة قادمـة عنـد 

، فـى التعلـیم أم الـصحة أم النقـل والمواصـالت وغیرهـا مـن شـئون المحافظـة وضع تلك الخطط سـواء فـي الـسكن أم 
  .بید أن أي خطط طویلة األجل للتنمیة تكون أجدى إذا قامت على التقدیرات السكانیة  

طریقــة التنبــؤ التقریبــى بعــدد الــسكان فــى المــستقبل علــى " ویــتم حــساب التوقعــات المــستقبلیة للــسكان مــن خــالل 
ومـن ثـم فـإن اإلسـقاطات الـسكانیة ذات ، عض النسب ومعدالت الخصائص السكانیة فى الحاضر أساس استمرار ب
  .طبیعیة نظریة 

و هنـــاك بعـــض الطـــرق الریاضـــیة التـــى تـــستخدم فـــى تقـــدیر عـــدد الـــسكان فـــى المـــستقبل منهـــا طریقـــة اســـتخدام 
لـــذى ســـبق حـــسابه لإلقلـــیم وعلـــى وتعتمـــد هـــذه الطریقـــة علـــى معـــدل النمـــو ا، المعادلـــة األســـیة والمعادلـــة الهندســـیة 

   .افتراض تزایده أو تناقصه فى المستقبل 
باإلضـافة إلـى دراسـة ،  یتناول هـذا الفـصل تقـدیر عـدد الـسكان فـى المـستقبل بمحافظـة اإلسـكندریة و بأقـسامها 

تخدام و توزیـــع اســـ، مـــن خــالل دراســـة توزیـــع وحـــدات تنظـــیم األســـرة ، الــسیاسة الـــسكانیة للحـــد مـــن النمـــو الـــسكانى 
اسـتخدام وسـائل تنظـیم األسـرة حـسب عـدد األطفـال الـسابق و اتجاهـات ، وسائل تنظیم األسرة بالمحافظة واألحیاء  

   . إنجابهم بالدخیلة والعطارین
  

   ٢٠٣٦أعداد السكان المتوقعة بمحافظة اإلسكندریة حتى عام : ًأوال 
محافظـة اإلسـكندریة  مـستویات التغیـر فـى نمـوهم  فى عمل اإلسقاطات المستقبلیة للـسكان بیأخذ بعین االعتبار

 أولهـا المـستوى المرتفـع:  للنمـو الـسكانى ثـالث مـستویاتلذا یتم عمل اإلسقاطات السكانیة المستقبلیة بـافتراض ، 
، ) ١٩٩٦ -١٩٨٦(  خــــالل الفتــــرة ًاســــنوی% ٢,٣والــــذى یفتــــرض ثبــــات معــــدل النمــــو الــــسكانى للمحافظــــة البــــالغ 

 والـــذى وثالثهـــا المـــستوى المـــنخفض، % ٢,١ والـــذى یفتـــرض نمـــو الـــسكان بمعـــدل متوســـطوثانیهـــا المـــستوى ال
ویرجــع ذلــك التقــسیم لمــستویات النمــو الــسكانى المفتــرض إلــى أنــه مــن ، % ١,٣یفتــرض نمــو الــسكان بمعــدل یبلــغ 

ذا یوصــى لـ، المحتمـل أن اتحاهــات النمـو الــسكانى فـى المــستقبل سـتدخل فــى نطـاق المــستویین المرتفـع والمــنخفض 
  . ببیانات الفرض األوسط فى االستخدام الفعلى لنتائج اإلسقاطات ًادائم

  
  
  

  



  ٢٢٩

  
  

  ٢٠٣٦تقدیر عدد السكان المتوقع بمحافظة اإلسكندریة حتى عام ) ١-٧(جدول رقم 
 )نسمة ( عدد السكان المتوقع 

 السنوات
 )١,٣(معدل منخفض  )٢,١(معدل متوسط  )٢,٣( تقدیر مرتفع 

 ٤١٢٣٨٦٩ ٤١٢٣٨٦٩ ٤١٢٣٨٦٩ )األساسسنة  ( ٢٠٠٦
٤٦٩٢٤٤٦ ٥٠٧٦٤٧٥ ٥١٧٦٧٩٧ ٢٠١٦ 
٥٣٣٩٤١٦ ٦٢٤٩١٣٢ ٦٤٩٨٥٦٦ ٢٠٢٦ 
٦٠٧٥٥٨٦ ٧٦٩٢٦٧٠ ٨١٥٧٨١٥ ٢٠٣٦ 

  .تم حساب عدد السكان التقدیرى باستخدام المعادلة األسیة   :المصدر
  

اإلســـكندریة علـــى ثـــالث تقـــدیر عـــدد الـــسكان محافظـــة ) ١-٧( والـــشكل رقـــم ،   ) ١-٧(یوضـــح الجـــدول رقـــم 
  : وقد تبین من دراستهما ما یلى ،  ) ٢٠٣٦-٢٠١٦( مستویات للنمو السكانى خالل الفترة 

 ملیـون ٥,١٧یتوقع أن یبلـغ عـدد سـكان محافظـة اإلسـكندریة وفـق الفـرض المرتفـع لمعـدل نمـوهم نحـو  - ١
ادة ســـــتبلغ و بزیـــــ، % ٢٥,٥بمقـــــدار زیـــــادة  ، ًاســـــنوی% ٢,٣بمعـــــدل نمـــــو  ، ٢٠١٦نـــــسمة فـــــى عـــــام 

 علــى الترتیــب مقارنــة بعــددهم فــى ســنة األســاس عــام ٢٠٣٦ و ٢٠٢٦لعــامى % ٩٧,٨و ، % ٥٧,٥
  .  ٢٠٣٦أى أنه یفترض أن یتضاعف عدد السكان بحلول عام   ، ٢٠٠٦

 ملیـــون ٥,٠٨ نحـــو – وهـــو المــرجح –یقــدر أن یبلـــغ عـــدد ســكان المحافظـــة حـــسب الفــرض المتوســـط  - ٢
% ٨٦,٥و ، % ٥١,٥ و بزیــــادة تقــــدر بـــــ ٢٠١٦فــــى عــــام ،  % ٢٣,١وبزیــــادة تبلــــغ نحــــو ، نـــسمة  
كمـا یالحـظ أن  ، ٢٠٠٦ على الترتیب مقارنة بعددهم فى سـنة األسـاس عـام ٢٠٣٦ و ٢٠٢٦لعامى 

 . ٢٠٣٩أي في عام  *ًا عام٣٣عدد سكان المحافظة سوف یتضاعف بعد 

عــدالت نمـوهم أن یبلــغ  إلسـقاطات ســكان محافظـة اإلســكندریة حـسب الفــرض المـنخفض لمًایتوقـع طبقــ - ٣
و  % ٢٩,٥وبزیـــادة ســـتبلغ  ، ٢٠١٦فـــى عـــام % ١٣وبزیـــادة  تبلـــغ نحـــو ،  ملیـــون نـــسمة٤,٧عـــددهم 
كمـا یالحـظ أن عـدد  ، ٢٠٠٦ مقارنة بعددهم فى سنة األساس عـام ٢٠٣٦و ٢٠٢٦لعامى % ٤٧,٣

  . ٢٠٥٩ فى عام ًا عام٥٣سكان المحافظة سوف یتضاعف بعد 
كمــا یجــب ،  ضــیح  مـدى صــعوبة وضــع قـوانین أو قواعــد تحكـم الظــاهرات البـشریة ویقـصد بهــذه المقارنـات  تو

بیــد أنـه یمكــن القـول بنــاء علـى دراســة ، أن هــذه التقـدیرات یمكــن أن تكـون  أقــل مـن ذلــك أو أكثـرعتبـاراألخـذ فــي اال
وبــذلك تزیــد ، ض  االتجــاه العــام لمعــدالت الموالیــد والوفیــات وصــافي الهجــرة إن معــدالت النمــو الــسكاني ربمــا یــنخف

                                                
  أنظـــر فـــایز محمـــد  ) معـــدل النمـــو الـــسنوي ÷ ٧٠(تـــم حـــساب عـــدد الـــسنوات الالزمـــة لمـــضاعفة عـــدد الـــسكان باســـتخدام المعادلـــة

  .١٢٨ص  ، ٢٠٠١، أسس جغرافیة السكان ، العیسوى 
  



  ٢٣٠

حیث تشیر معـدالت الموالیـد إلـى االنخفـاض فـي الوقـت الـذي ینحـدر فیـه خـط ، السنوات الالزمة لمضاعفة السكان 
  .باإلضافة إلى هبوط معدل صافي الهجرة الموجبة ، الوفیات إلى األسفل 

  
 ٢٠٣٦تقدیر عدد السكان المتوقع بمحافظة اإلسكندریة حتى عام ) ١- ٧(شكل رقم 

٠

١٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٦ ( سنة األساس) ٢٠١٦ ٢٠٢٦ ٢٠٣٦

تقدیر مرتفع (  ٢،٣)  معدل متوسط ( ٢،١)  معدل منخفض ( ١،٣) 

نسمة

 
  

   ،٢٠٣٦أعداد السكان المتوقعة بأقسام محافظة اإلسكندریة حتى عام  : ًاانیث
 علـــى معـــدل النمـــو ًااعتمــادٕواذا مــا انتقلنـــا إلـــى دراســة اتجـــاه النمـــو الـــسكاني فــي المـــستقبل بأقـــسام المحافظـــة 

ــــشكلو) ٢-٧(فمــــن دراســــة الجــــدول ،  ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( للفتــــرة % ٢,١الــــسكانى  یمكــــن )  ٣، ٢ -٧(  رقــــم ال
  -:ستنتاج الحقائق التالیة ا

 – فــي نــصیبها الـسكاني فــي الفتــرة الـسابقة علــى ســنوات التقــدیر ًا واضــحًاأن األقـسام التــي أظهــرت تزایـد -١
 األقـسام المتوقـع لهـا ًاوهـي أیـض، )  الدخیلـة – بـرج العـرب – العامریـة –المنتـزه ( هي أقسام األطراف ممثلـة فـي 

 ، ٢٠١٦مـن جملـة  الـسكان لعـام   % ٦٣سكانها وینتظر أن تقتـرب مـنأن تحتل مراكز الصدارة من حیث عدد 
كمـــا ینتظـــر أن یحتـــل قـــسم  ، ٢٠٣٦مـــن عـــدد ســـكان المحافظـــة عـــام  % ٨٠ وتزیـــد علـــى ٢٠٢٦عـــام % ٧٤

 ألــف ١٠٥٠ فتـشیر التقـدیرات إلـى أن عـدد الـسكان سیـصل ٧,٦ًالعامریـة مـع اسـتمرار معـدل النمـو مـستقبال عنـد 
وبــذلك سیــضاف ، ٢٠٣٦ ملیــون نــسمة عــام ٤,٨٠٤ ، ٢٠٢٦ ملیــون نــسمة عــام ٢,٢٤٦  ، ٢٠١٦نــسمة عــام 

 عــن المدینـة الحالیــة خـالل الربــع األول مــن ًالإلسـكندریة محافظــة أخـرى فــي الغـرب والجنــوب تـدعو لفــصلها إداریـ
فقــد احتلــت  مركــز الــصدارة مــن حیــث عــدد ســكانه ،  )  ٧٥ص  ،  ٢٠١٠، عیــسى علــى إبــراهیم (القــرن القــادم 

  .٢٠١٦ أن یحتل قسم المنتزه هذا المركز لعام ًا بعدما كان متوقع٢٠٣٦ و٢٠٢٦لعامي 



  ٢٣١

   )٢٠٣٦- ٢٠١٦(التوزیع العددي والنسبي  المتوقع لجملة السكان في أقسام المحافظة في الفترة  ) ٢-٧(جدول رقم 

 األقسام م
 معدل النمو السنوى

)٢٠٠٦-١٩٩٦( 

منتصف عام 
٢٠١٦ 

% 
منتصف عام 

٢٠٢٦ 
% 

نتصف م
 ٢٠٣٦عام 

% 

 ٥٦,٣ ٤٣٦٢٩٠١ ٣٤,١ ٢١٣٨٨٢٤ ٣١,١ ١٥٨٤٤٧٤ ٣ المنتزه ١

 ١٣,٥ ١٠٤٦٥٢٨ ١٤,٩ ٩٣٧٥١٤ ١٦,٥ ٨٣٩٨٥٦ ١,١ الرمل ٢

 ٥ ٣٨٨٣٤١ ٥,٢ ٣٢٤٣٦٩ ٥,٣ ٢٧٠٩٣٥ ١,٨ سیدي جابر ٣

 ٢,٦ ٢٠٢٦٤٤ ٣,١ ١٩٤٦٩٨ ٣,٧ ١٨٧٠٦٣ ٠,٤ باب شرقي ٤

 ٠,٣ ٢٢٩٦٢ ٠,٤ ٢٧٧٦٨ ٠,٧ ٣٣٥٧٨ ١,٩- العطارین ٥

 ٣,٨ ٢٩٠٥٥٢ ٤,٧ ٢٩٣٤٧٢ ٥,٨ ٢٩٦٤٢١ ٠,١- محرم بك ٦

 ٠,٢ ١٦٨٤٦ ٠,٣ ٢١٨٤٨ ٠,٦ ٢٨٣٣٦ ٢,٦- اللبان ٧

 ٠,٩ ٦٥٨٩٠ ١,٣ ٨٠٤٧٩ ١,٩ ٩٨٢٩٨ ٢- كرموز ٨

 ٢,٢ ١٦٧٥٣٦ ٣,١ ١٩٢٧١٣ ٤,٤ ٢٢١٦٧٣ ١,٤- مینا البصل ٩

 ٠,٢ ١٥٩٨٩ ٠,٣ ١٨٢٠٩ ٠,٤ ٢٠٧٣٧ ١,٣- المنشیة ١٠

 ٠,٧ ٥٥٩٧٤ ١ ٦٤٣٨٦ ١,٥ ٧٤٠٦٢ ١,٤- الجمرك ١١

 ٢٤,٦ ١٩٠١٠٩٧ ١٧,١ ١٠٧٥١١١ ١٢ ٦٠٧٩٩٨ ٥,٧ الدخیلة ١٢

 ٦٢ ٤٨٠٤١٣٥ ٣٥,٨ ٢٢٤٦٧١١ ٢٠,٧ ١٠٥٠٧٠١ ٧,٦ العامریة ١٣

 ٢٤,٢ ١٨٧٣٧٩٠ ١١ ٦٨٩٣٢٠ ٥ ٢٥٣٥٨٣ ٨,٢ برج العرب ١٤

 ١٠٠ ٧٦٩٢٦٧٠ ١٠٠ ٢٦٤٩١٣٢ ١٠٠ ٥٠٧٦٤٧٢ ٢,١ الجملة
صدر  س:  الم ن ح دول م ة الج یة ، اب الطالب ة األس تخدام المعادل دیرى باس سكان التق دد ال ساب ع م ح اد، ت دل ًااعتم ى مع رة  عل سنوى للفت و ال ).٢٠٠٦-١٩٩٦(النم



  ٢٣٢

  )٢٠٣٦ -٢٠١٦( التوزیع النسبى المتوقع لجملة السكان فى أقسام المحافظة فى الفترة ) ٢-٧( شكل رقم 
  

التوزیع النسبى المتوقع لعام ٢٠١٦

الجمرك

الدخیلة

 العامریة

برج العرب

المنتزه

الرمل

باب شرقيسیدي جابر

العطارین

اللبانمحرم بك

كرموز
مینا البصل

المنشیة

 
 

التوزیع النسبى المتوقع لعام ٢٠٣٦

المنشیة

كرموزمینا البصل
اللبان

محرم بك

العطارین

باب شرقي

سیدي جابر الرمل

المنتزه

برج العرب

 العامریة

الدخیلة
الجمرك

 
  



  ٢٣٣

علــى الــرغم مــن زیــادة ، ة ســكانها إلــى جملــة ســكان المحافظــة  فــي نــسبًاستــشهد بعــض أقــسام المحافظــة نقــص -٢
، ) مینـــا البـــصل ، محــرم بـــك ، بـــاب شـــرقي ، ســیدي جـــابر ، الرمـــل ( وتـــضم هــذه الفئـــة  أقـــسام   ، ًاســكانها عـــددی

 إلـى أن تـصل ٢٠٢٦عـام  % ٢٣ ،٢٠١٦عـام  % ٣٣مـن جملـة الـسكان مـن  ویتوقع أن تنخفض نسبة هذه الفئة
 .سكان المحافظة من جملة  % ١٤إلى 

 بـشدة فـي نـسبة سـكانها ًا نقـص– التي یقع في معظمهـا فـي وسـط المحافظـة -ستشهد بعض أقسام المحافظة  -٣
وتوقــع انخفـاض معــدل النمـو بهــذه ،  ) العطـارین، اللبــان ، كرمـوز، الجمــرك،  المنـشیة(إلـى جملــة سـكان المحافظــة 

لـة االكتظـاظ الـسكاني  ومـا تلبـث إلـى  أن تتوقـف عـن حیث وصلت هـذه المنـاطق إلـى مرح،األقسام ظاهرة طبیعیة 
بــل وتطـرد الكثیـر مـن ســكانها وتـدخل بـذلك فــي عـداد منـاطق الطـرد الــسكاني كمـا یتوقـع أنهــا ، جـذب الـسكان إلیهـا 

  . على التوالي٢٠٣٦ ، ٢٠٢٦ ، ٢٠١٦لألعوام  % ٢,٣ %  ٣,٣ %     ٥,١تمثل من جملة السكان 

  



  ٢٣٤

  العددي والنسبي  المتوقع لجملة السكان في أقسام المحافظةالتوزیع   )٣-٧( شكل رقم 
   )٢٠٣٦- ٢٠١٦(في الفترة 

  
  

 

  أقسام  ستتناقص بشدة 
  متناقصأقسام ستسھم بعدد سكان 

  أقسام ستسھم بعدد سكان منخفض
  أقسام ستسھم بعدد سكان متوسط
 أقسام ستسھم بعدد سكان مرتفع

  التقدیرات المتوقعة للسكان للفترة 
 )٢٠٣٦-٢٠١٦( 

  ٢٠١٦التوزیع التقدیري للسكان لعام ) ١(
  
  ٢٠٢٦التوزیع التقدیرى للسكان لعام ) ٢(
  
 ٢٠٣٦التوزیع التقدیرى للسكان لعام ) ٣(

)١( 
)٢( 

)٣( 



  ٢٣٥

  ٢٠٣٦أعداد السكان المتوقعة بشیاخات محافظة اإلسكندریة حتى عام  : ًاثالث
و  علـــى معـــدالت النمـــًااعتمـــاد المحافظـــة النمـــو الـــسكاني فـــي المـــستقبل بـــشیاخاتٕواذا انتقلنـــا إلـــى دراســـة اتجـــاه 

 ٢٠٢٦ومنهــا یتــضح أنــه بحلــول عــام ) ٤-٧( فمــن دراســة الــشكل رقــم ،  ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الــسكانى بهــا  للفتــرة 
  :یتوقع تقسیم الشیاخات إلى ثالث فئات من حیث عدد السكان وهى  

  :  نسمة ١٠٠٠٠٠یرتفع عدد سكانها عن من المتوقع أن شیاخات  -١
تتـصدر شـیاخة ، ) ٤-٧(والـشكل رقـم ) ٣-٧(الجـدول رقـم  شیاخة كما هو موضح من ٢٥یتوقع  أن یبلغ عددها 

 وتلیهـا شـیاخة البیطـاش ٢٠٢٦ ملیـون نـسمة بحلـول عـام ١,٨ المندرة بحرى بقسم المنتزة بعدد سكان سیـصل إلـى 
مــن جملــة ســكان المحافظــة المتوقــع عــام % ٧٧,٧ نــسمة تتمثــل هــذه الفئــة بنــسبة  ٨٤٧٥٨٠غــرب بعــدد ســكان 

٢٠٢٦ .   
   ألف نسمة ١٠٠ أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن تزید عن )٣-٧(جدول رقم 

  )٢٠٢٦ و ٢٠١٦(  لعامى 
 ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم الشیاخات ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم الشیاخات

 ١٦٨٤٤١ ١١٢٧٠٤ العامریة قطاع النھضة ١٧٥٦٠٢٦ ٤٩٠٦٢٣ المنتزه المندرة بحرى
 ١٦٤٦١٩ ٥٠٢٤٥ العامریة  القبلیى وام زغیوالعجمى ٨٤٧٥٨٠ ٢٤٩٦٨٧ الدخیلة البیطاش غرب
 ١٦٢٩٨٦ ١٨٢٠٤٨ الرمل دنا الجدیدة ٧٦٨٥٧١ ٢٠١٩٣٩ العامریة الذراع البحرى
 ١٥٤٤٩٥ ٧٧٠٨٤ الرمل ابیس وخورشید ٦٨٨١٧٦ ٣٢١٧٢٢ العامریة قطاع مریوط

 ١٥١١٨٦ ٩١٩٣٦ المنتزه المنشیة البحریة ٦٧٣٤٢١ ٣٠٣٣٩٠ الدخیلة العجمى البحریة
 ١٤٩٥٩٨ ٤٩٤٧٦ الدخیلة البیطاش شرق ٤١١١٨٨ ٢٣٣٩٥٣ الرمل  النواتیةحجر

 ١٣٨٢٥١ ٨٨١٧٦ المنتزه سیدي بشر بحرى ٤٠٤٨١٠ ٣٢٨٨٤٧ المنتزه المندرة قبلى
 ١٣٧٣٩٠ ٧٣١٩١ المنتزه المھاجرین ٣٧٠٧٦٠ ٣٠٤١٥٢ المنتزه سیدي بشر قبلى
 ١٣٦٧١٩ ٩٧٨٦٤ برسیدي جا عزبة النزھة ٣١٤٩١٢ ٢٢٤٩٨٥ المنتزه السیوف قبلى

 ١٣٦٧١٩ ٩٧٥٩٧ سیدي جابر عزبة سعد ٣٠٨٢٧٦ ١٥٥٢٥٥ المنتزه خورشید البحریة
 ١٠٨٣٨٦ ٦٩١٢٨ العامریة العامریة غرب

 ١٩٧٤١٧ ١٠٦١٦١ العامریة زاویة عبد القادر
 ١٠٥٢٦٢ ٧٠٤٣١ محرم بك الصبحیة وعزبة شركس

         علـى معـدل النموالـسكانى للفتـرة ًااعتمـاد،  و الجـدول مـن حـساب الطالبـة ٢٠٠٦ و ١٩٩٦تعـدادات ، الجهاز المركـزى للتعبئـة العامـة واإلحـصاء : المصدر 
   . ٢٠٠٦على ماكان علیه فى عام ) ٢٠٢٦ و ٢٠١٦(لشیاخات المحافظة لعامى مكونات النمو السكانى وبافتراض ثبات ، ) ٢٠٠٦ و ١٩٩٦( 

ــــة     ) ســــت شــــیاخات ( و العامریــــة ) ثمــــاني شــــیاخات( المنتــــزة : وهــــذه الــــشیاخات تقــــع فــــى حــــدود أقــــسام      و الدخیل
وهــى ، و شـیاخة واحــده بقـسم محـرم بـك ) شـیاختان ( وسـیدى جـابر ) ثـالث شــیاخات ( والرمـل ) ثـالث شـیاخات( 

 فقـد اسـتوعبت،  فى أقسام حى العامریة وبـرج العـرب ًا عمرانیًافقد شهدت الفترة األخیرة نمو، مناطق جذب السكان 
ومـع  تزایـد فـرص ، قرى الخریجین ومناطق االستصالح الزراعى معظـم المهـاجرین الوافـدین لمحافظـة اإلسـكندریة 
  .العمل بسبب مشروعات التنمیة المختلفة بها یتوقع أن یرتفع عدد سكانها فى السنوات القادمة 

 : ألف ١٠٠اآلف و ١٠مابین یرتفع عدد سكانها من المتوقع أن شیاخات  -٢

تتــصدرها شــیاخة ایكینجـى مریــوط بقــسم العامریــة ، ) ٤-٧( شــیاخة كمـا هــو موضــح بالجــدول رقـم ٥٢دها یبلـغ عــد
وأقــل شــیاخة التوفیقیــة بقــسم المنتــزة بعــدد ، ٢٠٢٦ نــسمة لعــام ٩٨٨٦٠ومــن المتوقــع أن یــصل عــدد ســكانها إلــى 

فظــة المتوقــع عــام مــن جملــة ســكان المحا% ٢٠,٣تتمثــل هــذه الفئــة بنــسبة  ، ٢٠٢٦ نــسمة لعــام ١٠٥٠٧ســكان 
٢٠٢٦ .   



  ٢٣٦

  ٢٠٢٦أعداد السكان المتوقعة بشیاخات محافظة اإلسكندریة لعام  ) ٤- ٧(شكل رقم 

  



  ٢٣٧

  أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن یترواح عدد سكانها) ٤-٧(جدول رقم 
  )٢٠٢٦ و ٢٠١٦(  ألف نسمة  لعامى ١٠٠اآلف و ١٠ ما بین 

 ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم  الشیاخات  ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم  الشیاخات 
 ٣١٣٥٧ ١٠٩٤٤ برج العرب الذراع البحرى  ٩٨٨٦٠ ٤٧٩٦٦ العامریة  ایكنجى مریوط

 ٣١٠٨٣ ٣١٢٠٧ المنتزه  العمراوى  ٩٨٤٢٣ ٩٨٠٣١ مینا البصل المتراس 
 ٢٨٩٤٩ ٣٢٦٦٣ سیدي جابر سیدي جابر  ٩٥٤٦٥ ٦٠٨٨٧ العامریة  العامریة شرق 

 ٢٦٩٥٥ ٣٢٦٥٥ باب شرقى  االبراھیمیة قبلى  ٩٠٦٠٦ ٦٣٠٠٤  المنتزه المعمورة
 ٢٤٣١٣ ١١٣٦٦ برج العرب العربانیات ٩٠٠٧٤ ١٠٧٣٧ برج العرب حوض سكرة

 ٢٤١٩٤ ٢٤٤٣٧ باب شرقى  االبراھیمیة بحرى  ٨٨٩٤٣ ٨٨٠٥٨ الدخیلة  الدخیلة 
 ٢٢١٤٠ ٢٢٠٧٤ سیدي جابر أبو النواتیر  ٨٨٧٤٢ ٥٩٩٥١ باب شرقى  عزبة الجامع 

 ٢٢١٠٥ ٢٧٠٥٤ مینا البصل الوردیان قبلى  ٨٤٩٧٩ ١٧٩٨٣٠ العامریة  مرغم 
 ٢٠٩٢٦ ٢٢٩٠٦ مینا البصل المفروزة شرق ٨٤٣٠٤ ٦٧٨١٧٨ الرمل سان استیفانو

 ١٩٩٧٢ ١٥٧٥٥ برج العرب مدینة برج العرب  ٧٥٩٥٧ ٢٧٢٦١ الرمل الظاھریة 
 ١٩٧٣٩ ٢٤٤٠٧ محرم بك  راغب باشا ٧٤٥٣٢ ٥٧١٠٠ محرم بك  أبیس

 ١٩٣٧٤ ٢٥٢١٤ محرم بك  الباب الجدید الشرقى  ٧٠٥٧٣ ٧٧٢٥١٥ محرم بك  أمبروزز ومحرم بك
 ١٨٩٤٥ ١٥٢٤٠ المنتزه  الناصریة  ٦٥٣٠٧ ٥٤١٠٣ المنتزه  السیوف بحرى 
 ١٨٣٢٩ ١٦٧٠٥ سیدي جابر مصطفى كامل وبولكى ٦٠٢٧٤ ٣٠٣٧٣ المنتزه  أبوقیر الشرقیة 

 ١٧٦٣٧ ١٦٤٤٩ باب شرقى  االزاریتو والشاطبى  ٥٩٣٧٦ ٤٩١٨٩ الرمل فلمنج
 ١٧٥٣٩ ٢٠٨٨٥ المنتزه  أبو قیر الغربیة  ٥٤٥٣٣ ٥٠٣٥٦ الرمل زعربانة والحمام

 ١٦٢٢٧ ١٧٦١٢ كرموز نوبار  ٥٤١٥٦ ٢١٤٥٧ العامریة  الھواریة 
 ١٥٣٤٧ ١٥٨١٥ محرم بك  الباب الجدید غرب  ٥٣١٥٢ ٥٢١٤٠ باب شرقى  الحضرة قبلى 
 ١٤٩٧١ ١٧٢٣٧ مینا البصل الوردیان غرب ٤٨٢٥٢ ٤٦٣٦٤ الرمل القصعى قبلى 

 ١٤٨٦٥ ١١٢٧٨ المنتزه  القرداحى  ٤٦٤٣٨ ٣٧٣٥٦ الدخیلة  المكس
 ١٤٣٨٥ ١٤٢٤٢ المنتزه  طلمبات الطابیة  ٤٥٧٥٠ ٢٧٥٥٧ كرموز غیط العنب غربى 

 ١٤٣٤٦ ٢٠٠٦٧ مینا البصل المفروزة غرب  ٤٥٧٠٢ ٤٨٥٣٧ الرمل المحروسة 
 ١١٣٠٨ ٧٢٨١ برج العرب أبو صیر ٣٧٢٨٩ ٤٠٨١٧ محرم بك  بوالینو االسكندرانى 

 ١١٠٥٨ ١٢٢٢٧ مینا البصل الوردیان شرق  ٣٦٤٧٥ ٢٥٣٦٣ برج العرب بھیج
 ١٠٦٤٠ ١١٣٠١ سیدي جابر الریاضة  ٣٥١٢٦ ٣٤٤٣٢ الرمل العاقسة وباكوس
 ١٠٥٠٧ ١١٢٧١ منتزه ال التوفیقیة  ٣٤١٩٣ ٣٥٥٩١ الرمل القصعى بحرى 

     علـى معـدل النموالـسكانى للفتـرة ًااعتمـاد،  و الجـدول مـن حـساب الطالبـة ٢٠٠٦ و ١٩٩٦تعـدادات ، الجهاز المركـزى للتعبئـة العامـة واإلحـصاء : المصدر 
    . ٢٠٠٦ن علیه فى عام على ماكا) ٢٠٢٦ و ٢٠١٦(لشیاخات المحافظة لعامى مكونات النمو السكانى وبافتراض ثبات ، ) ٢٠٠٦ و ١٩٩٦( 

  
  

و مینـــا البـــصل  )ثمــانى شـــیاخات( و الرمـــل ) تــسع شـــیاخات( المنتـــزة : وهــذه الـــشیاخات تقـــع ضــمن حـــدود أقـــسام 
العامریـة وسـیدى جـابر لكـل ) خمـس شـیاخات ( وبـاب شـرقى ) ست شـیاخات( وبرج العرب و محرم بك لكل منهم 

   .) شیاختان ( هما والدخیلة و كرموز لكل من) أربع شیاخات ( منهما 
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٨

  أعداد سكان شیاخات محافظة اإلسكندریة المتوقعة أن یقل عدد سكانها) ٥-٧(جدول رقم 
  )٢٠٢٦ و ٢٠١٦(  اآلف نسمة  لعامى ١٠ عن 

 ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم  الشیاخات  ٢٠٢٦ ٢٠١٦ القسم  الشیاخات 
 ٣٠٠٩ ٣٤٦٥ الجمرك الحجازى ٩٠٦٣ ٨٧٠٨ باب شرقى  باب شرقى ووابور المیاه

 ٢٩٩٦ ٣٧٤٢ اللبان  حارة الفراھدة  ٩٠٢١ ١١٥٠٢ كرموز الكارة والطوبجیة 
 ٢٨٤٨ ٣٤١٥ العطارین  السورى ٨٣٣٥ ٩٠٢٠ كرموز كرموز شرق 
 ٢٨٤١ ٣٥٨٥ الجمرك التمرازیة  ٦٩٢٢ ٧٢٧٨ الجمرك السیالة غرب 

 ٢٦٩٦ ٣٥٨٢ مینا البصل البورصة وكفر عشري ٦٤٣٧ ٧١٩٠ المنشیة  سوق الترك
 ٢٦٤٤ ٣٠١٣ المنشیة  المنشیة الكبرى  ٦٢٦٤ ٤٤٧٥٠٥ كرموز غیط العنب شرقى 

 ٢٥١٤ ٢٧٥٢ الجمرك صفر باشا ٦٢٢٠ ٦٤٧٥ الجمرك الصیادین 
 ٢٤٩٨ ٣٢٥١ اللبان  باب سدرة الجوانى  ٥٩١١ ٧٢٣٠ العطارین  العطارین غرب

 ٢٤٠٠ ٢٧٦٤ الجمرك سوق السمك القدیم  ٥٨١٥ ٦٢٣٨ المنشیة  الھامیل 
 ٢٣٨٧ ٥٨٩٢ العطارین  المسلة غرب ٥٧٣٧ ٦٢٨٠ كرموز جامع سلطان 
 ٢٣٨٣ ٣٨٥٧ مینا البصل القبارى  ٥٣٢٢ ٦٥٨٠ مینا البصل كوم الشقافة 

 ٢٣٤٧ ٢٨٧٣ كرموز باب سدرة البرانى غرب ٥١٧٥ ٥٠٢٣ العطارین  كوم الدكة شرق
 ٢٢٨٥ ٣٠٣٢  اللبان النجع القدیم ٥٠٩٩ ٢٤٤١ كرموز باب سدرة بحرى 

 ٢٢٨٢ ٥٥٩٢ كرموز باب سدرة البرانى شرق  ٥٠١٩ ٦٢٠٦ العطارین  المسلة شرق
 ٢٢٣٢ ٣٠٢٧ العطارین  العطارین شرق  ٤٨٧٧ ٥٥٠٢ الجمرك البركة 

 ٢١٩٩ ٢٨٠٤ اللبان  الحارة الواسعة ٤٧٦٣ ٧٢٤٠ مینا البصل طابیة صالح 
 ٢٠٧٥ ٣٢٢١ ینا البصلم العامود السوارى  ٤٥٣٥ ٤٩١٤ الجمرك زاویة خطاب

 ٢٠٤٠ ٢٣٩٧ برج العرب الجویري ٤٤٤١ ٤٨١٢ الجمرك المزار
 ١٧٦١ ٢٠٤٨ اللبان  الصابورة  ٤٣١٦ ٥١٧٦ الجمرك السیالة شرق 
 ١٧١٦ ٢٠٥٨ اللبان  سوق الجمعة والمنیر ٣٩٩٢ ٤٢٤٠ الجمرك زاویة القبانیة 
 ١٦٥٩ ٢٢٢٦ الجمرك أبو شوشة  ٣٧٦٤ ٥٠٥٣ كرموز كرموز غرب 

 ١٦١٧ ٢٠٠٠ اللبان  الجنینة الكبیرة وسوق المعیز ٣٧٦١ ٤٣٧٥ الجمرك رأس التین 
 ١٥٤٩ ٢١٢٣ العطارین  كوم الدكة غرب ٣٧١٧ ٤٥٠٣ المنشیة  سوق البرسیم 
 ١٥٤٨ ٢١٨٨ اللبان  الجدد واللبان  ٣٥١٥ ٤٣٩١ اللبان  النجع الجدید 

 ١٢٦٤ ١٦٧٢ الجمرك لمالحفبو ا ٣٤٣٨ ٤٦٤٦ الجمرك الشمرلى وزاویة االعرج 
 ١٢٣٤ ١٦٢٣ اللبان  مشمس البصل  ٣٢٨٨ ٤١٤٩ الجمرك البلفطریة 
 ٩٨٩ ١٣٥٦ اللبان  الجنینة الواسعة وكوم بكیر ٣٢٣٩ ٣٣٠٥ الجمرك الحلوجى 
 ٧٩٥ ١٢٦١ الجمرك المغاورى  ٣١٩٦ ٢١٥٩ برج العرب حملیص
 ٢٩٤ ٣٤٦٥ الجمرك حارة مدورة  ٣١٩٣ ٣٨٢٩ العطارین  المرغنى
 ٢١ ٨٦ اللبان  السكة الجدیدة  ٣١٣٠ ٢١٥٦ برج العرب السنافرة 
          علـى معـدل النموالـسكانى للفتـرةًااعتمـاد،  و الجـدول مـن حـساب الطالبـة ٢٠٠٦ و ١٩٩٦تعـدادات ، الجهاز المركـزى للتعبئـة العامـة واإلحـصاء : المصدر 

    . ٢٠٠٦على ماكان علیه فى عام ) ٢٠٢٦ و ٢٠١٦(لشیاخات المحافظة لعامى سكانى مكونات النمو الوبافتراض ثبات ، ) ٢٠٠٦ و ١٩٩٦( 
  

 :اآلف نسمة ١٠من المتوقع أن یقل عدد سكانها عن شیاخات  -٣

و تتـصدرها شـیاخة بـاب شـرقى وابـور المیـاه بقـسم ) ٥-٧( شیاخة كما هو موضح بالجدول رقم ٦٠وسیبلغ عددها 
نــسمة و أقــل شــیاخة هــى شــیاخة الــسكة الجدیــدة بقــسم اللبــان وتبلــغ نــسبة  ٩٠٦٣بــاب شــرقى یتوقــع ســكانها  بعــدد 

  تـــوحى بـــشیاخات طـــارده لـــسكانها لعـــدم ًاوهـــى نـــسبة ضـــئیلة جـــد، % ٢هـــذه الفئـــة مـــن إجمـــالى ســـكان المحافظـــة 
   .قدرتها على استیعابهم و الرتفاع أسعار المبانى بها 

     بــاب شــرقى والعطــارین و الجمــرك : دریة ممثلــة فــى وتقــع تلــك الــشیاخات فــى حــدود أقــسام وســط محافظــة اإلســكن
   .و المنشیة و اللبان و فى غربها بقسم برج العرب 

  



  ٢٣٩

  :الخالصة 
  

  أبرزت دراسة اتجاهات النمو السكانى فى المستقبل بالمحافظة اآلتى
  ملیـون٥,١٧یتوقع أن یبلغ عدد سكان محافظة اإلسـكندریة وفـق الفـرض المرتفـع لمعـدل نمـوهم نحـو  - ١

و بزیــــادة ســــتبلغ ، % ٢٥,٥بمقــــدار زیــــادة  ، ًاســــنوی% ٢,٣بمعــــدل نمــــو  ، ٢٠١٦نــــسمة فــــى عــــام 
 علـى الترتیـب مقارنـة بعـددهم فـى سـنة األسـاس عـام ٢٠٣٦ و ٢٠٢٦لعامى % ٩٧,٨و ، % ٥٧,٥
  .  ٢٠٣٦أى أنه یفترض أن یتضاعف عدد السكان بحلول عام   ، ٢٠٠٦

ــ - ٢  ملیــون ٥,٠٨ نحــو – وهــو المــرجح –رض المتوســط یقــدر أن یبلــغ عــدد ســكان المحافظــة حــسب الف
% ٨٦,٥و ، % ٥١,٥ و بزیـــادة تقـــدر بــــ ٢٠١٦فـــى عـــام ،  % ٢٣,١وبزیـــادة تبلـــغ نحـــو ، نـــسمة  
كمــا یالحــظ  ، ٢٠٠٦ علــى الترتیــب مقارنــة بعــددهم فــى ســنة األســاس عــام ٢٠٣٦ و ٢٠٢٦لعــامى 

 . ٢٠٣٩أي في عام  ًا عام٣٣أن عدد سكان المحافظة سوف یتضاعف بعد 

 إلسقاطات سـكان محافظـة اإلسـكندریة حـسب الفـرض المـنخفض لمعـدالت نمـوهم أن یبلـغ ًایتوقع طبق - ٣
و  % ٢٩,٥وبزیــادة ســـتبلغ  ، ٢٠١٦فــى عــام % ١٣وبزیــادة  تبلــغ نحــو ،  ملیــون نــسمة٤,٧عــددهم 
كمـــا یالحـــظ أن  ، ٢٠٠٦ مقارنـــة بعـــددهم فـــى ســـنة األســـاس عـــام ٢٠٣٦و ٢٠٢٦لعـــامى % ٤٧,٣

  . ٢٠٥٩ فى عام ًا عام٥٣محافظة سوف یتضاعف بعد عدد سكان ال
 فـى نـصیبها الـسكانى فـى الفتـرة الـسابقة علـى سـنوات التقـدیر هـى ًا واضحًا األقسام التى اظهرت تزاید - ٤

 – العامریــة –المنتــزه ( أقـسام األطــراف ومــن المتوقــع ان تحتـل الــصدارة مــن حیــث عـدد ســكانها وهــى 
 .)  الدخیلة –برج العرب 

 ًامـــن المتوقــــع أن تـــشهد تناقــــص، )  العطـــارین – اللبــــان –  كرمـــوز –الجمــــرك - المنـــشیة  ( أقـــسام  - ٥
 . فى عدد سكانها ًاشدید

تتـصدر شـیاخة ، ٢٥ نـسمة یتوقـع  أن یبلـغ عـددها ١٠٠٠٠٠الشیاخات التى یرتفع عدد سكانها عـن  - ٦
 ،  ٢٠٢٦ ملیون نسمة بحلول عام ١,٨ المندرة بحرى بقسم المنتزة بعدد سكان سیصل إلى 

مـــن المتوقـــع أن و  شـــیاخة ٦٠ســـیبلغ عـــددها ، اآلف نـــسمة ١٠شـــیاخات التـــى یقـــل عـــدد ســـكانها عـــن  - ٧
وتقع تلك الـشیاخات فـى حـدود أقـسام وسـط ، أقل شیاخة هى شیاخة السكة الجدیدة بقسم اللبان تكون 

 غربهــا بــاب شــرقى والعطــارین و الجمــرك و المنــشیة و اللبــان و فــى: محافظــة اإلســكندریة ممثلــة فــى 
   . برج العرب بقسم

  



  ٢٤٠

  

  

  الخاتمة والتوصيات

   . نتائج الدراسة –ًأوال 

  . توصیات الدراسة – ًاثانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٢٤١

  : نتائج الدراسة –ًأوال 
وقـــد تبـــین مـــن ،    تناولـــت هـــذه الدراســـة بالوصـــف و التحلیـــل الجغرافـــى النمـــو الـــسكانى بمحافظـــة اإلســـكندریة 

  :  اآلتیة لتى یمكن ایجازها فى النتائجتائج االدراسة العدید من الن
 توزیع السكان وكثافتهم حجم و النتائج المتعلقة ب: 

 بـانحراف ٢٠٠٦مـن جملـة سـكان حـضر الجمهوریـة فـى تعـداد % ١٣,١انخفـضت نـسبة سـكان المحافظـة لتبلـغ  
جمهوریــة  وارتفعــت نــسبة ســكان المحافظــة مــن جملــة ســكان ال، ١٩٩٦ُعمــا ســجل فــى تعــداد عــام % ٠,١-قــدره 

وتأتى بذلك فى المركـز الـسابع مقارنـة بمحافظـات ، ١٩٩٦ُعما سجل فى تعداد % ٠,١+بانحراف % ٥,٧لتصبح 
تبــاین التوزیـع العــددى والنــسبى لـسكان أقــسام محافظــة اإلســكندریة ف، ریـة األخــرى مــن حیـث الحجــم الــسكانىالجمهو

المراكــز األولــى مــن ) لرمــل والعامریــة والدخیلــة المنتــزة وا ( حیــث أحتلــت أقــسام  ، )٢٠٠٦-١٩٧٦( خــالل الفتــرة 
فـــى حـــین اختلـــف توزیـــع الـــسكان باألقـــسام  ، ٢٠٠٦ لتعـــداد عـــام ًاحیـــث نـــسبة الـــسكان مـــن جملـــة المحافظـــة  تبعـــ

وقــد تــؤدى دراســة ،  فــى توزیــع الــسكان ًا مهمــًاوقــد لعبــت العوامــل المحلیــة باألقــسام دور، األخــرى وتباینــت مراكزهــا 
 المــستویات اإلدراســة الــصغرى كالــشیاخات إلــى إبــراز أثــر العوامــل شــدیدة المحلیــة المــؤثرة فــى توزیــع الــسكان فــى

عـــام  لتعـــداد ًاتبعـــ،  نـــسمة ١٠٠٠٠٠ ســـكانها عـــن حجـــمحیـــث لـــوحظ أن الـــشیاخات التـــى أرتفـــع ، توزیـــع الـــسكان 
 – ســیدى بـشر قبلــى –المنــدرة قبلـى ( قــسم المنتـزة : أربعــة أقـسام وهـى  عـددها ثمــان شـیاخات تقــع فـى  بلـغ٢٠٠٦

) قطـاع مریـوط( وقـسم العامریـة ، )  حجـر النواتیـة –دنـا الجدیـدة ( قـسم الرمـل ، )  المنـدرة بحـرى –الـسیوف قبلـى 
مـــن جملــــة عـــدد الــــسكان % ٣٤,٣ بنــــسبة ١٤٢٦٣٦٢ ســــكان بلـــغ حجـــمب) العجمـــى البحریــــة (  وقـــسم الدخیلــــة، 

وعلـــى ســـبیل ، فظـــة اإلســـكندریة مـــابین أرتفـــاع وانخفـــاض كمـــا تباینـــت الكثافـــة الـــسكانیة بأحیـــاء محا، بالمحافظـــة 
/  نـسمة ١٠٠٠٠فـة إلـى مـستویات عالیـة فـى حـى الجمـرك وحـى غـرب وتزیـد الكثافـة فیمهـا عـن ترتفـع الكثاالمثال 

و على النقیض فأقـل أحیـاء المحافظـة مـن ، ومرد ذلك إلى قربهما من میناء اإلسكندریه ،  خالل فترة الدراسة ٢كم
 تتمثـــل ١٩٨٦ و ١٩٧٦ لتعــدادى عـــامى ًاوتبعـــ ، ٢كــم/  نـــسمة ٥٠٠٠والتـــى تقــل عـــن ، ة الــسكانیة حیــث الكثافـــ

،  تـضم حـى العامریـة و حـى بـرج العـرب ٢٠٠٦و ١٩٩٦وفـى عـامى )  برج العرب – العامریة –المنتزة ( بأحیاء 
/  نـسمة ٦٠٠٠٠د كثافتهـا عـن فاألقـسام التـى تزیـ،  بین أقسام المحافظـة ًا واضحًاواختلفت الكثافة السكانیة اختالف

و مــرد إرتفــاع الكثافــة  ، ٢٠٠٦و ١٩٩٦وذلــك فــى عــامى  )  اللبــان – المنــشیة –العطــارین  ( وهــى أقــسام ، ٢كــم
ا لفئـات سـكانیة خاصـة تتمیـز تـرات مبكـرة مـن القـرن العـشرین وربمـالسكانیة إلى هـذا الحـد دور الهجـرة الوافـدة فـى ف

/  نــسمة ١٠٠٠٠حیـث تقــل هنــا عــن ،  المحافظـة مــن حیــث الكثافــة الــسكانیة  منــاطق فأقــل،بارتفـاع حجــم األســرة 
وجمیعهـا كمـا هـو موضـح مـن أقـسام ، )  بـرج العـرب – العامریـة – مینا البصل -محرم بك ( فتضم أقسام  ، ٢كم

و  بالتخلخــل الــسكانى أًاوهــى المنــاطق التــى تتــسم دائمــ_   بأســتثناء قــسمى مینــا البــصل و محــرم بــك _ األطــراف 
 ألنهـــا فـــى معظـــم األحیـــان مـــا تكـــون منـــاطق مفتوحـــة أو منـــاطق تخـــوم واســـعة ًاالكثافـــة الـــسكانیة المنخفـــضة نظـــر

وهــذا مـا ینطبــق إلــى حــد كبیــر علــى ، یكــون العمــران فیهــا مــن النـوع المبعثــر و المحــدود وغیــر الكثیــف ، المـساحة 
ستـــصالح التـــى تتمیـــز بـــالقرى الـــصغیرة فهمـــا مـــن منـــاطق الهـــامش الـــصحراوى حدیثـــة اإل، العامریـــة وبـــرج العـــرب 

وال شك أن اتساع مساحة هذین القسمین انعكـست علـى انخفـاض ، الحجم والتى تتكون فى جملتها من المهاجرین 
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الكثافــة بهمــا انخفاضــا شــدیدا مقارنــة ببقیــة األقــسام علــى الــرغم مــن أن الكثافــة بهمــا آخــدة فــى التزایــد بــإطراد فــى 
 فــى قــسم ٢٠٠٦ -١٩٧٦دلیــل علــى ذلــك أن الكثافــة تــضاعفت أكثــر مــن مــره فیمــا بــین التعــدادات األخیــرة وخیــر 

 ٦٠٠٠٠فالــشیاخات التــى تزیــد كثافتهــا عــن  ، ًا ملحوظــًاأمــا عــن التبــاین بــین شــیاخات المحافظــة تبیانــ، العامریــة 
، ظـــة مـــن جملـــة شـــیاخات المحاف% ١٤ شـــیاخة بنـــسبة ١٩ بلـــغ عـــددها ٢٠٠٦ لتعـــداد عـــام ًاتبعـــ ، ٢كـــم/ نـــسمة 

وبلـــغ عـــدد  ، )محـــرم بـــك و الجمـــرك و المنـــشیة و اللبــان و كرمـــوز و الرمـــل ( وتتــوزع هـــذه الـــشیاخات فـــى أقــسام 
 شــیاخة ٤٢،  ویبلــغ عــدد الــشیاخات بهــذا النطــاق ، ٢كــم/ نــسمة ١٠٠٠٠كثافــة الــسكان عــن الــشیاخات التــى تقــل 

بـرج (   لعـام جمیـع شـیاخات أقـسام وضـمت فـى هـذا ا، مـن جملـة شـیاخات اإلسـكندریة % ٣١ بنـسبة ٢٠٠٦لعام 
 – اللبـــان –الرمـــل ( و شـــیاخة واحـــدة لكـــل مـــن أقـــسام )  شـــیاخات ٩( و المنتـــزة )  الدخیلـــة – العامریـــة –العـــرب 

أن توزیـع الـسكان علـى رقعـة اإلسـكندریة غیـر متـساو ومـن الجـدیر بالـذكر ، ) العطـارین – باب شرقى –محرم بك 
و أقـرب ، للتعـدادات األربعـة األخیـرة علـى التـوالى ًاوذلـك تبعـ % ٦٣ و %٦٩و % ٧٣و  % ٧٢حیث أنـه بلـغ ، 

       ،) ٠,٤( و المنـــــشیة ) ٠,٢( و مینـــــا البــــصل ) ٠,٢(هــــى الجمــــرك  ، ٢٠٠٦ لتعـــــداد ًااألقــــسام إلــــى التركـــــز تبعــــ
     ٢٠٠٦خـــالل التعـــدادات األربعـــة وبلغـــت فـــى تعـــداد ) بـــرج العـــرب والعامریـــة ( انخفـــضت نـــسبة التركـــز بأقـــسام  و
  .طقتان متسعتان فى المساحة جع ذلك ألنهما منویر، على الترتیب %)  ١٨,٧و  % ١١,٧( 
 محافظة اإلسكندریة بخصوبة الالنتائج المتعلقة ب : 

 ٢٠٠٦ حتــى ١٩٩٢    أظهـرت الدراسـة أن معـدالت الخـصوبة باإلسـكندریة انخفـضت بـصورة مـستمرة بدایـة مـن 
) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  فـى األلـف للفتــرة ٢٢,٧إلــى ) ١٩٨٥-١٩٨١( للفتـرة  فــى األلـف ٣٠,٤حیـث انخفـضت مـن ، 

ٕوان كانـت تتجـه معظمهـا إلـى ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( واختلفت األقسام من حیث معدالت الخصوبة خالل فتـرة الدراسـة 
أعلــــى متوســــطات لمعــــدالت )  المنتــــزة – الدخیلــــة – العامریــــة –بــــرج العــــرب ( حیــــث ســــجلت أقــــسام ، االنخفــــاض 

 –كرمـوز ( بینمـا سـجلت  ، ٢٠٠٦ لتعـداد ًاتبعـفـى سـن الحمـل   طفـل لكـل ألـف أمـرأة ٤٠١سط بلـغ بة بمتوالخصو
طفـل لكــل ألـف أمـرأة فــى  ١٨٧أقــل متوسـطات لمعـدالت الخــصوبة بمتوسـط بلـغ )  العطـارین – المنـشیة –الجمـرك 

 طفـل لكـل ٨٠٠یـد عـن وقد كشفت الدراسة عن الشیاخات التى ترتفـع بهـا معـدل الموال ، ٢٠٠٦ لتعداد سن الحمل 
مــن جملــة شـــیاخات % ١٧خــالل فتــرة الدراســة حیــث بلغــت ســبع عــشرة شــیاخه بنــسبة فــى ســن الحمــل أمــرأة ألــف 

مــن جملــة ، % ١٠ بنــسة ١٩٨٦ فــى عــام  و انخفــضت تلــك الــشیاخات إلــى عــشر شــیاخات١٩٧٦المحافظــة لعــام 
حـوض سـكرة ( ت لتـصل إلـى شـیاختان فقـط  فقـد تناقـصت تلـك الـشیاخاًات بالمحافظة ثم اختلف الوضع كلیالشیاخا

 ،  ٢٠٠٦عـــام فـــى ) العطـــارین غـــرب ( و انخفـــضت تلـــك الـــشیاخات لتـــصبح شـــیاخة واحـــدة ، ) و الـــذراع البحـــرى 
أمــرأة فــى ســن  طفــل لكــل ألــف ٢٠٠ أن الــشیاخات التــى تقــل بهــا معــدالت الخــصوبة عــن ًاأوضــحت الدراســة أیــض

% ٣,٧ متمثلـــة فـــى خمـــس شـــیاخات بنــــسبة ١٩٨٦ى تعـــداد و ظهـــرت فـــ ، ١٩٧٦ لـــم تظهـــر فـــى تعـــداد الحمـــل 
 ٢٠٠٦مــن جملــة الـــشیاخات وفــى تعـــداد % ١٧ بنـــسبة ١٩٩٦وارتفعــت لتــصل إلـــى أربــع وعــشرین شـــیاخة لتعــداد 

وتباینــت وظهــرت فــى شــیاخات أقــسام وســط اإلســكندریة مثــل ، % ٣٤ شــیاخة بنــسبة ٤٦ارتفــع عــددها لتــصل إلــى 
 بـــسیدى جـــابر والرمــل  لتنتهـــى بـــشیاخة الــسیوف بحـــرى بقـــسم ًا شـــرقى مــرورجمـــرك و العطــارین وبـــابال( شــیاخات 

ومن هنـا خلـصت الدراسـة إلـى أن انخفـاض معـدالت الخـصوبة بالمحافظـة یرجـع إلـى عوامـل منهـا تغیـر ، ) المنتزة 
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لتعلیمـى  كـان الرتفـاع المـستوى اوقـد، وضـحته الدراسـة المیدانیـة ى للسكان  وخاصة اإلناث وهذا ما أالتركیب العمر
  . فى خفض معدالت الخصوبةمؤثرا الصحیة وبرامج تنظیم األسرة دورالخدمات و

 األطفـــــال وبعـــــض بوضـــــوح العالقـــــة القویـــــة مـــــابین عـــــدد) بالدخیلـــــة والعطـــــارین (  الدراســـــة المیدانیـــــة ابـــــرزت    
علـــى رأســـها جـــاء ، جتماعیـــة واالقتـــصادیة ومنهـــا المـــشكالت التـــى یعـــانى منهـــا المجتمـــع المـــصرى الخـــصائص اال

مشكلة أمیة السیدات و مدة الحیاة الزواجیة و البطالة للرجال وكمـا اوضـحت العالقـة بـین عمـل األم و عـدد األبنـاء  
وكــذلك تــدهور مــستوى المرافــق والخــدمات النــاتج عــن الــضغط ، ومــایرتبط بهــا مــن انخفــاض فــى مــستوى المعیــشة 

 ت بعـــض العوامـــل الخاصـــة بالـــسلوك الیـــومى مثـــل قـــضاءظهـــروأ، وانخفـــاض نـــصیب الفـــرد منهـــا ، المتزایـــد علیهـــا 
   .األبناء وضحت تأثیر نمط الحیاة السابقة للزوجین وعالقة ذلك بعدد الرجال وقت الفراع بالمنزل كما أ

 :بالوفیات بمحافظة اإلسكندریة  النتائج المتعلقة

 فــى ٣٥,٤بمتوســط ) ١٩٢١-١٩١٧( یالحــظ أن أعلــى معــدل للوفیــات شــهدته المحافظــة كــان خــالل الفتــرة      
وضـحت الدراسـة اخـتالف كمـا أ ، لـف فـى األ٦,٨ ) ١٩٩٦-١٩٩٢(ى الفتـرة االلف كما وصل هذا المعدل أدنـاه فـ

كـــان معظمهـــا نحـــو االنخفـــاض حیـــث ٕوان ، ) ٢٠٠٦-١٩٧٦( معــدالت الوفیـــات بأقـــسام اإلســـكندریة خـــالل الفتـــرة 
خمـسة بینمـا سـجلت  ، )٢٠٠٦-٢٠٠١( فى األلف للفترة  ٤٩، ٣٨بمعدل بلغ ) الجمرك والعطارین (  سجل قسما

تبـــاین و   أقـــل متوســـطات معـــدالت الوفیـــات) المنتـــزة – العامریـــة – الدخیلـــة – بـــرج العـــرب –اللبـــان ( أقـــسام وهـــى 
بینـــت الدراســـة وقـــد ، لـــف بقـــسم المنتـــزة  فـــى األ٤,٦ى األلـــف بقـــسم اللبـــان و فـــ ١,٤بیـــنهم معـــدل الوفیـــات مـــابین 

فمـن ،  فى نسبته فـى كـل الفئـات العمریـة ًا االنخفاض لم یكن متساویأنت بشكل عام بالمحافظة إال انخفاض الوفیا
عمــار الــصغیرة والمتوســطة ویقــصد بهــا تلــك الفئــات التــى تقــل عــن  نــسبة الهبــوط أكبــر مــا تكــون فــى األالمالحــظ أن

 ًاالت الوفیــات بهــا انعكاســـ علــى معــدوقــد انعكــس التقــدم الــصحى،  ســنة ٦٠-١٥ ســنة والتــى تتــرواح مــا بــین ١٥
بــرزت الدراســة أحیــث ،  ً ممــاثالًاعمــار المتقدمــة انخفاضــتــنخفض معــدالت الوفیــات الخاصــة باألبینمــا لــم  ، ًاواضــح

األهمیــــة النــــسبیة لألســــباب الرئیــــسیة للوفیــــات فــــى محافظــــة  الخاصــــة بأســــباب الوفیــــات فــــى محافظــــة اإلســــكندریة 
لجهـاز الـدورى فبلـغ نـصف الوفیـات بمحافظـة اإلسـكندریة ینـتج عـن أمـراض ا أن  مـا یقـرب مـن  لنـااإلسكندریة یبدو

% ١٣,٩مـن الوفیـات وهـى أمـراض األورام % ٣٧,٧ قرابة رئیسیة تسهم مجتمعة بًان هناك أسبابأو، % ٤٧,٧نحو 
 وأمـــراض الجهـــاز ، % ٧,٥مـــراض الجهـــاز الهـــضمى  أو، % ١١,٤الـــصماء والتمثیـــل الغـــذائى و أمـــراض الغـــدد 

ویلیهــا فــى ذلــك ، وهــو نــصیب ضــئیل فــى هــذا المجــال ، % ٣أمــا األمــراض المعدیــة والطفیلیــة  ، % ٥,٦ىالتنفــس
خـرى بنـصیب ألسـباب الخارجیـة او األ% ٣,٣یة األخـرى فتـسهم بنـصیب أما األسباب المرض،  % ٣,١٤الحوادث 

ــــم  ، مــــن مجمــــوع وفیــــات اإلســــكندریة%  ٢,٤ أقــــصاه فــــى أن معــــدل وفیــــات الرضــــع وصــــل  وضــــحت الدراســــةأث
 وصــل ولـم یــصل إلـى مثــل هـذا الــرقم فـى الــسنوات التالیـة ،  فـى األلــف ٩٣ حیـث بلــغ ١٩٧٦اإلسـكندریة فـى ســنة 

  فـى األلـف مـن كـل مولـود ١٥,٨ بمعـدل بلـغ ٢٠٠٣أدنى معدل للوفیات الرضع باإلسـكندریة فـى خاللهـا فـى سـنة 
ٕوان كـــان معظمهـــا نحـــو ) ٢٠٠٦-١٩٧٦(     وتباینـــت معـــدالت الوفیـــات بأقـــسام اإلســـكندریة خـــالل الفتـــرة، حـــى 

للفتــرة مــا  ،  فــى األلــف١١٧بمعــدل وصــل إلــى االنخفــاض حیــث ســجل أعلــى معــدل للوفیــات الرضــع  قــسم كرمــوز 
 – المنتـزة – المنـشیة – مینـا البـصل – سـیدى جـابر –الرمـل (وعلـى النقـیض نجـد أقـسام ، ) ٢٠٠٦، ٢٠٠١( بین 



  ٢٤٤

ســجلت أقـــل معــدالت للوفیــات الرضـــع لــنفس الفتـــرة )  بــاب شـــرق–رم بــك  محـــ– الدخیلــة – الجمـــرك –بــرج العــرب 
معظـم وفیـات سـباب وفیـات الرضـع وقـد كانـت أظهـرت الدراسـة اخـتالف أو ،  فـى األلـف ٦,٣و ١٧,٨اوحت بین تر

یأتى فى مقـدمتها الحـاالت التـى تنـشأ ، األطفال فى السنة األولى من العمر ترجع إلى اإلصابة باألمراض المختلفة 
ٕفــى فتــرة الــوالدة ولهــا عــدة أســباب وان كــان أهمهــا اضــطرابات تتعلــق بطــول مــدة الحمــل و التهــاب الرئــة الخلقــى و 

بلغـت نـسبها مـن إجمـالى وفیـات الرضـع ، التقیح البكتیرى فى الولید و نقـص أكـسجین الـدم بـالرحم و إختنـاق الولیـد 
   .من إجمالى اسباب الوفاة% ٤٩,٢واألطفال 

 بمحافظة اإلسكندریة بحجم الهجرة وتوزیعها الجغرافى قةالنتائج المتعل :-  

ًتمثل اإلسكندریة أحدى محافظات الجذب السكانى فى مصر حیث تجـذب مـن جمیـع المحافظـات أعـدادا كبیـرة     
بینــــت الدراســــة أن حجــــم الهجــــرة الكلیــــة تتــــسم بالتنــــاقص و  ، ٢٠٠٦ : ١٩١٧علــــى مــــدى الفتــــرات التعدادیــــة مــــن 

 حیـث ١٩٢٧ًوصل أعلى معدل للهجرة الوافدة إلى محافظة اإلسكندریة كان تبعـا لتعـداد  ، عداد آلخرالمستمر من ت
وقـد كـان أقـل معـدل للهجـرة ،  فى األلف  ٣٧٤,٢بلغ نسبة المهاجرین من إجمالى عدد سكان المحافظة لهذا العام 

وقـد اوضــحت البیانـات المتاحـة بــأن  ، ٢٠٠٦ً فـى األلـف  مــن إجمـالى عـدد سـكان وذلــك تبعـا لتعـداد ٦٦,٥الوافـدة 
ًتبعـا لتعـداد  الهجـرة صـافى جملـة مـن %٦٨,٣الوافـدین مـن محافظـات الـدلتا نـسبتهم حـوالى  المهـاجرین إجمـالى
 فـى توجـه المهـاجرین إلـى المحافظـة  الجغرافـى كـان لـه دور وبالتالى یمكن القول بأن عامـل المـسافة والقـرب٢٠٠٦

مـن جملـة % ٨٩,٤لیصبح نسبة المهاجرین من هـذان األقلیمـین بنـسبة % ٢٦,١بنسبة ثم یلیه أقلیم الوجه القبلى ، 
) القـاهرة الكبـرى و محافظـات القنـاة و محافظـات الحـدود ( ثم یلیهمـا بعـد ذلـك علـى الترتیـب أقـالیم ، صافى الهجرة 

  نــسبةث  بلــغو تباینــت تیــارات الهجــرة المغــادرة فیمــا بینهــا حیــ، علــى الترتیــب % ١,٢، %١,٦، %٢,٧بنــسب 
ًتبعـا  الهجـرة صـافى جملـة مـن %٤٠,٨ المغـادرین إلـى محافظـات القـاهرة الكبـرى مـن المحافظـة المهـاجرین إجمـالى
مـن % ٦٤,٩قلیمـین بنـسبة ن مـن هـذین اإللیـصبح مجمـوع المهـاجری% ٢٤قلیم الدلتا بنـسبة  ثم یلیه إ٢٠٠٦لتعداد 

محافظـات القنـاة و محافظـات الحـدود ومحافظـات الوجـه (أقـالیم ثم یلیهما بعد ذلك على الترتیب ، جملة المغادرین  
ابـــرزت الدراســـة الخاصـــة بـــالهجرة الخارجیـــة بـــأن و قـــد ، علـــى الترتیـــب % ٥,٥، %١٢، %١٧,٦بنـــسب ) القبلـــى 

ومـن الواضـح  ٢٠٠٦ لتعـداد ًا تبعـًا وافـد٦٦٩١الوافدین من خـارج الجمهوریـة  إلـى اإلسـكندریة بلـغ عـددهم حـوالى  
لوافـــدین مـــن إجمـــالى ا% ٦٨,٥نـــسبة لعـــدد الوافـــدین إلـــى اإلســـكندریة مـــن نـــصیب الـــدول العربیـــة بنـــسبة أن أعلـــى 

ویــأتى بعــدها الــدول % ٨,٥ثــم تلیهــا الــدول األســیویة بنــسبة  % ١٠,١بــا الغربیــة بنــسبة األجانــب  تــأتى بعــدها أور
أمریكــا (  أقــل النــسب مــن نــصیب مــن إجمــالى عــدد الوافــدین األجانــب إلــى المحافظــة و تــأتى% ٦األفریقیــة بنــسبة 

و ، إجمـــالى عـــدد الوافـــدین األجانـــب مـــن % ٥,٣بنـــسبة )  أســـترالیا– أمریكـــا الجنوبیـــة –بـــا الـــشرقیة  أور–الـــشمالیة 
 – المنتــزة –العامریــة ( بمحافظــة اإلسـكندریة بخمــسة أقـسام ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( مثلـت أقــسام الجـذب الــسكانى للفتـرة 

 – الرمــل – اللبــان – بــاب شــرقى – المنــشیة –العطــارین ( و تعــد أقـسام ، ) ابر  ســیدى جــ– بــرج العــرب –الدخیلـة 
فتباینــت أقــسام محافظــة اإلســكندریة فــى ،  طــاردة للــسكان ًاأقــسام)  مینــا البــصل – محــرم بــك – كرمــوز –الجمــرك 

ثــل محافظــة فكــل أقلــیم مــن األقــالیم الخمــسة بهــا محافظــة تــستحوذ علــى جمیــع األقــسام م، جــذب المحافظــات إلیهــا 
ســوهاج بــأقلیم الوجــه القبلــى و محافظــة البحیــرة بــأقیلم الــدلتا و القــاهرة بــأقلیم القــاهرة الكبــرى و محافظــة بــور ســعید 



  ٢٤٥

 ،%٥١,٥( ارتفعـت نـسبة الـذكور الوافـدین عـن اإلنـاث بنـسبة د وقـ، مطروح بأقلیم محافظات الحدود بأقلیم القناة و 
 تباینــت األقــسام فیمــا بینهــا و ،  علــى الترتیــب٢٠٠٦و ١٩٩٦ادى  لتعــدًاتبعــ%) ٤٩,٤، % ٥٠,٦( و %) ٤٨,٥

 – زواج –العمـــل ( وأن كانــت المحافظــة تجمـــع علــى أن أهــم أســباب الهجــرة بغــرض ،  لــسبب الهجــرة الوافــدة ًاتبعــ
 – الدراسـة –الطـالق أو الترمـل ( وأن األسباب األخرى أسباب تسهم فى الهجرة ولكن بنسبة ضـئیلة ومنهـا ) مرافق 

   . )خرىأسباب أ
  النتائج المتعلقة بتطور معدالت النمو السكانى بمحافظة اإلسكندریة ومكوناته: 

وتــضاعف تــسع مــرات  ، ١٩٦٠أوضــحت الدراســة بتخطــى عــدد ســكان اإلســكندریة حــاجز الملیــون نــسمة عــام 
) ٢٠٠٦-١٩٧٦(وقـــد اختلفـــت معـــدالت النمـــو الـــسكانى بأقـــسام اإلســـكندریة خـــالل فتـــرة الدراســـة  ، ٢٠٠٦بحلـــول 

وقــد كــان قـسم اللبــان مــن أقــل معـدالت النمــو بالمحافظــة لفتــرة ، %) ٧,٨( حیـث ســجل أعلــى معــدل بقـسم العامریــة 
 شــیاخة أعلــى معــدل نمــو ١٣٥و قــد ســجلت خمــس وعــشرون شــیاخة مــن أصــل ، % ) ٢,٤-( الدراســة حیــث بلــغ 

كمـا بینـت ، %١لسكانى بلـغ أقـل مـن وسجلت خمس وسبعون شیاخة أقل معدل للنمو ا%  ٥سكانى بلغ أكثر من  
وشـــیاخاتها و )  الدخیلـــة والعامریـــة و بـــرج العـــرب و المنتـــزة (الدراســـة أن معـــدالت النمـــو المرتفعـــة وتطورهـــا بأقـــسام 

یرجع ذلك إلى أنها مناطق جاذبة للسكان تمر فى الوقت الحاضـر بمرحلـة النمـو الـسریع للـسكان حیـث تكـون بیئتهـا 
وقـــد شـــهدت أقـــسام منطقـــة وســـط ، التوســـع العمرانـــى فـــى شـــرق اإلســـكندریة وفـــى غربهـــا الجغرافیـــة نطـــاق یـــسمح ب
و هـى مـن ،  بمعـدالت النمـو الـسكانى ًاتناقـص)  الجمـرك – اللبـان – المنشیة –العطارین ( اإلسكندریة و شیاخاتها 
التجدیــد للمبــانى بهــا ًبــل إن أجــزاء منهــا قلــب تجــارى للمدینــة وعلــى الــرغم مــن أن فــرص ، أقــدم مناطقهــا العمرانیــة 

یمكن یزید من حجم سكانها فإن من هم فى سن الزواج والوافدین من المحافظـات األخـرى یتجهـون فـى الغالـب إلـى 
ویعــد انخفــاض معــدل النمــو بهــا ظــاهرة طبیعیــة ، أقــسام األطــراف لإلنخفــاض النــسبى فــى ایجــار و أســعار الــسكن 

بــل تطــرد الكثیــر مــن ، ن ثــم توقفــت عــن جــذب الــسكان إلیهــا حیــث إنهــا وصــلت إلــى مرحلــة االكتظــاظ الــسكانى ومــ
ســكانها وتــدخل فـــى عــداد المنـــاطق الطــاردة للـــسكان و خلــصت الدراســة الخاصـــة بــالنمو الـــسكانى إلــى أن  أرتفـــاع 
أســعار األراضــى و االســتخدام التجــارى لــبعض منــاطق الوســط والقلــب التجــارى للمحافظــة حــال دون جعلهــا منــاطق 

، باإلضــافة إلــى التوســع العمرانــى الــسیاحى والــصناعى فــى منــاطق األطــراف جــذبت الــسكان إلیهــا جاذبــة للــسكان  
وقـــد أســـهمت الزیـــادة الطبیعیـــة ، ورخـــص أســـعار الـــسكن وأرض البنـــاء ، وتـــوافر الخـــدمات ، حیـــث فـــرص العمـــل 

   للفتــرة % ٨٠,٨إلــى ) ١٩٨٦-١٩٧٦( للفتــرة % ٥٤,٥بنــصیب كبیــر فــى النمــو الــسكانى حیــث تزایــد نــصیبها مــن 
  .د كما كان علیه فى الماضى وهذا یؤكد أن عنصر الجذب السكانى للمحافظة لم یع) ٢٠٠٦-١٩٩٦( 

  سیاسات ضبط النمو السكانى فى محافظة اإلسكندریةبالنتائج المتعلقة : 

عــام لوحــدة  ٨٨ها بمحافظــة اإلســكندریة  عــددبلــغكــشفت الدراســة أن وحــدات تنظــیم األســرة بمحافظــة اإلســكندریة 
وحـــدات  و تتبعـــت الدراســـة تطـــور عـــدد ، %٦٥,٩بمقـــدار تغیـــر   ٢٠٠٦ وحـــدة لعـــام ١٤٦ وارتفعـــت إلـــى ١٩٩٦

فقــد بلغــت عــدد % ١٠٠ًتنظــیم األســرة تبعــا لألحیــاء ویالحــظ أن حــى شــرق ارتفعــت بــه نــسبة الزیــادة إلــى أكثــر مــن 
یـأتى حـى العامریـة و ،  % ١٤٥,٥   بمقدار زیادة٢٠٠٦ لعام ٢١ وارتفعت إلى ١٩٩٦ لعام ١١ًالوحدات إجمالیا 

ویـأتى قـسم الجمـرك ،  وحـدة ٢٨ وحـدة لتنظـیم األسـرة إلـى ٢٠فقد ارتفعت عدد الوحـدات مـن ، % ٤٠بمقدار زیادة 
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ارتفعــت نــسب اســتخدام و قــد ، مــن األحیــاء التــى لــم تــشهد زیــادة أو نقــصان بعــدد الوحــدات التابعــة لتنظــیم األســرة 
، % ١٢ أرتفعــــت نــــسبة المـــستخدمات لوســــائل منــــع الحمـــل بمقــــدار زیــــادة بلغــــت جمیـــع وســــائل تنظــــیم األســـرة فقــــد

  %٤٤٧,٢تـأتى وسـیلة الحبـوب فـى المرتبـة األولـى بمقـدار زیـادة بلـغ واختلفت وسائل تنظیم األسرة فیما بینها حیـث 
وسـیلة الـواقى الـذكرى تـأتى فـى المرتبـة الثالثـة  ، %٢٨١,٧تأتى فى المرتبة الثانیة وسیلة الحقن بمقدار زیادة بلغ  ،

 فقــد بلـغ مقــدار الزیــادة آخــر مرتبـة مــن حیــث عـدد المــستخدماتتــأتى وســیلة اللولـب فــى  ، %٦,٨بمقـدار زیــادة بلـغ 
  نــسبة التغیـر لعـدد المــستخدمات لوسـائل منـع الحمــل فقـد بلغـت نــسبة كــشفت الدراسـة عـنكمـا ،  % ٢,٤بهـا قرابـة 

مقــدار زیــادة )  المنتــزة – العامریــة –بــرج العــرب ( وحققــت أحیــاء ، % ١٢التغیــر للمــستخدمات لوســائل منــع الحمــل 
ــــغ  ــــى الترتیــــب %)  ١٠,٣و % ٧٩,٩و % ٢٤٥,٦( بل وتناقــــصت عــــدد المــــستخدمات لوســــائل منــــع الحمــــل ، عل

) ٢٠-و % ١٦,٥-و % ٦,٥-و  % ١,٨-( فقــــد بلغـــت النــــسبة )  غـــرب– شــــرق – وســـط –الجمــــرك ( بأحیـــاء 
ـــ،علـــى الترتیـــب   بـــرج العـــرب والعامریـــة والمنتـــزة مـــن أكثـــر المنـــاطق الجاذبـــة للـــسكان ى أن منـــاطق ویرجـــع ذلـــك إل

ًوخاصــة المتــزوجین حــدیثا الــذین یــسعون دومــا لتنظــیم األســرة ًصــعید الــرأى فــى الحلــول المطروحــة عالمیــا وعلــى  ، ً
ن هنــاك تأییـــد فقـــد كــا، لمواجهــة ارتفــاع معــدالت اإلنجـــاب ومایترتــب علیــه مـــن تزایــد فــى معـــدالت النمــو الــسكانى 

، واضح لضرورة األهتمام بتحسین خدمات تنظیم األسرة المقدمة وتوعیة المقبلین على الزواج بأهمیـة تنظـیم أسـرهم 
 .إلى جانب االهتمام بتوعیة الشباب بمزایا األسرة الصغیرة 

 بتقدیر حجم السكان فى المستقبل  : 

 إذا ٢٠٣٩ً عامـا فـى ٣٣ة أنه سیتـضاعف سـكانها بعـد قد أبرزت اتجاهات النمو السكانى فى المستقبل بالمحافظ
 فـى نـصیبها الـسكانى ًا واضـحًاالتـى اظهـرت تزایـداألقـسام ف ، ظلت معدالت النمو على مستواها فـى الوضـع الحـالى

فى الفتـرة الـسابقة علـى سـنوات التقـدیر هـى أقـسام األطـراف ومـن المتوقـع ان تحتـل الـصدارة مـن حیـث عـدد سـكانها 
ــــ( وهــــى  ــــة – بــــرج العــــرب – العامریــــة –زه المنت  – اللبــــان –  كرمــــوز –الجمــــرك -المنــــشیة  ( وأقــــسام ، )  الدخیل

الـــشیاخات التــى یرتفــع عـــدد ســكانها عـــن  ،ً شــدید ا فــى عـــدد ســكانها ًامــن المتوقـــع أن تــشهد تناقـــص، ) العطــارین 
 زة بعــدد ســكان سیــصل إلــى تتــصدر شــیاخة المنــدرة بحـرى بقــسم المنتــ، ٢٥ نـسمة یتوقــع  أن یبلــغ عــددها ١٠٠٠٠٠

 .  ٢٠٢٦ ملیون نسمة بحلول عام ١,٨

و مــن المتوقــع أن تكــون أقــل  شــیاخة ٦٠ســیبلغ عــددها ، اآلف نــسمة ١٠شــیاخات التــى یقــل عــدد ســكانها عــن 
وتقــع تلــك الــشیاخات فــى حــدود أقــسام وســط محافظــة اإلســكندریة ، شــیاخة هــى شــیاخة الــسكة الجدیــدة بقــسم اللبــان 

  . برج العرب ب شرقى والعطارین و الجمرك و المنشیة و اللبان و فى غربها بقسمبا: ممثلة فى 
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  :توصیات الدراسة  : ًاثانی
تقتــــرح الدراســــة بعــــض ، ُ علــــى االســــتنتاجات التــــى تــــم التوصــــل إلیهــــا مــــن خــــالل معطیــــات الدراســــة ًاتأسیــــس  

التــى تعــانى منهــا المحافظــة ومــن تلــك ُالتوصــیات التــى یمكــن أن تــسهم بقــدر أو بــآخر فــى حــل بعــض المــشكالت 
  :التوصیات مایلى 

 وانمـا هــى ًا قطاعیـًالـى أن حــل مـشكلة الـسكان لیـست شـأنلتطویـق مـشكلة الزیـادة الـسكانیة ینبغـى اإلشـارة إ ٕ
كلـه ، هم مجتمعى شامل یقتضى أن تتحمل كـل وزراة وكـل هیئـة دورهـا فـى حـل هـذه المـشكلة و عـدم إلقـاء العـبء 

لة الجهــة المــسئو لــذا وجــب أن نعـرض بعــض التوصــیات لــصانعى القــرار و، واحــدة أو هیئــة واحــدةعلـى عــاتق وزارة 
 :هى عن التنفیذ و
 ن الصحیة وزارة الصحةمدیریة الشئو:  

ومتــــابعتهن ، للوصــــول إلــــى الـــسیدات المــــستهدفات ، فــــى اإلعــــالم المباشـــر ) المثقفـــات ( یفعـــل دور الرائــــدات  - ١
  .ٕوارشادهن إلى الوسائل المناسبة لظروف كل منهن ، ظیم األسرة لتشجیعهن على استخدام وسائل تن

أن تقـــوم اإلدراة بعمـــل الوحـــدات المتنقلـــة تـــشمل جمیـــع التخصـــصات الطبیـــة لتقـــدیم خـــدمات الـــصحة اإلنجابیـــة  - ٢
علــى أن یــتم جــذب المنتفعــات ، وتنظــیم األســرة وخاصــة فــى الــشیاخات ذات الطــابع الریفــى أو ذات الطــابع البــدوى 

  .ًق توفیر الوسائل التى تلقى قبوال أكثر بین السیدات وبأسعار رمزیة  فى متناول محدودات الدخل عن طری

ن الـصحیة و الجمعیــات األهلیــة وهیئـات المجتمــع المــدنى بوسـائل تنظــیم األســرة بالــسعر أن تـدعم مدیریــة الــشئو - ٣
  .الرمزى وبالمطبوعات والمواد اإلعالمیة لزیادة وعى المنتفعات 

 البیانـــات للبـــاحثین والمخططـــین لكـــى یقومـــوا ،ح الجهـــات المـــسئولة عـــن تـــسجیل اإلحـــصاءات الحیویـــة أن تتـــی - ٤
 .بتوظیفها فى البحوث والدراسات السكانیة 

تـى یـتم تقـدیم حاألسـرة وتـدریبهم بـصفة مـستمرة وتنظـیم االهتمام برفع مستوى مقدمى خـدمات الـصحة اإلنجابیـة  - ٥
  .ودة من الجٍلى مستوى عالع تلك الخدمات

  .زیادة أعداد الطبیبات فى عیادات ومراكز الصحة اإلنجابیة - ٦

الرضـیع وكبـار الـسن و المرضـى و، وخاصـة األم ،رعایة المرضى وتقدیم أفضل مایمكن للحفاظ علـى صـحتهم  - ٧
 .باألمراض المزمنة 

 نظافـة  و المحافظـة علـى، العمل على تثقیف التمریض ومـساعدى التمـریض علـى كیفیـة التعامـل مـع المرضـى - ٨
  .المستشفیات وخاصة المستشفیات الحكومیة 

 التربیة والتعلیممدیریة :  
المیـــذ هـــم آبـــاء المـــستقبل لتلكـــون ا، أن تعمـــل علـــى دمـــج المفـــاهیم الـــسكانیة فـــى العملیـــة التربویـــة والتعلیمیـــة  - ١

 .وأمهاته

 متابعـــة حـــاالت وخاصـــة اإلنـــاث إلـــى مابعـــد التعلـــیم األساســـى مـــن خـــالل، تـــشجیع األســـر علـــى تعلـــیم أبنائهـــا  - ٢
 .التسرب من مرحلة التعلیم األساسى ومابعدها 
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زیـــادة أنـــشطة التوعیـــة الـــسكانیة فـــى المـــدارس مـــن خـــالل أنـــشطة المكتبـــات ومجـــالت الحـــائط وتنظـــیم نـــدوات  - ٣
 . للطالب

نـشاء فـصول لمحـو األمیـة فـى التجمعـات الـسكانیة التـى تـزداد فیهـا ٕوا ،  العمل على محو األمیة وتعلیم الكبار  - ٤
  .نسبة األمیة بین الذكور واإلناث 

أسـباب األمـراض توعیة الطالب بالمدارس عن كیفیة الحفـاظ علـى الـصحة و یلزم ب" الصحة للجمیع"تحت مبدأ  - ٥
  .نسان وذلك لخفض معدالت الوفیات لفئة المراهقةورة التدخین و التلوث على صحة اإلوخط، التى تسبب الوفاة 

  مدیریة األوقاف:  
التحـدیات التـى تـشكلها الزیـادة الـسكانیة علـى أخالقیاتنـا عتبار الدینى على نحو یأخذ فى االتطویر الخطاب - ١

 .فى التعامل الیومى وعلى توفیر متطلبات الحیاة المتزایدة التى ال یصلح معها مبدأ القدریة أو التواكل

زواج تتنــاول مزایــا مــن خــالل تكثیــف تنظــیم نــدوات توعیــة للزوجــات واأل، نــشر ثقافــة األســرة صــغیرة العــدد  - ٢
المنـاطق ذات المـستوى كمـا تتنـاول موضـوعات الـصحة اإلنجابیـة فـى ،األسـرة والمجتمـع  األسرة صغیرة  العدد على

  . االقتصادى واالجتماعى المنخفض
 مدیریة التضامن اإلجتماعى:  
لـــى تـــشجیع الجمعیـــات األهلیـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدنى علـــى تنفیـــذ مـــشروعات مجتمعیـــة للتـــدریب ع - ١

مهارات الحیاة األساسیة للنساء غیر المتعلمات بحیث تؤهلهن النشاء مـشروعات صـغیرة مـدرة للـدخل  بالتعـاون مـع 
مـع تـوفیر مـصادر لتمویـل ، تهدف إلى زیادة قدرتها على المشاركة فى سوق العمل ، الصندوق االجتماعى للتنمیة 

ویــــتم تــــدریب الفتیــــات وربــــات البیــــوت علــــى هــــذه ، تلــــك المــــشروعات النــــسائیة مثــــل  مــــشروع المــــشغوالت الیدویــــة 
المـشغوالت خــالل فتــرة مدفوعــة األجــر مــن رجــال األعمــال أو مــن الــوزارة نفــسها وعنــد وصــول المتدربــة إلــى مــستوى 
معـین مـن الكفــاءة یـتم توزیـع المــواد الخـام علـى المتــدربات و تجمیـع  االنتـاج بعــد ذلـك وتـسویقة و بتــالى یعـود عائــد 

   .رتها للمتدربة وأس

حیــــث تــــشتهر ، تحتــــاج بعــــض األســــر بالمحافظــــة إلــــى عنایــــة المــــسئولین عــــن قطــــاع المــــشروعات الــــصغیرة  -٢
وذلــــك كــــون ، قــــوم بتولیــــد فــــرص العمــــل المحافظــــة بالعدیــــد مــــن األنــــشطة الــــصناعیة والتجاریــــة والزراعیــــة التــــى ت

  .المشروعات الصغیرة تمثل وسیلة ناجحة لتعبئة المدخرات الصغیرة 

  
  
  

  



  ٢٤٩

  
  
  
  

   المالحق
  

  
  
  
  
  
  



  ٢٥٠

  ٢كم/ نسمة ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦آ( تطور الكثافة السكانیة بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة ) ١( ملحق رقم 
 ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ الشیاخات ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ الشیاخات ٢٠٠٦ ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ الشیاخات

 ١٦٨٥٠٠ ١٦٩١٢٥ ١٤٣٥٢٥ ١٦٧٨٠٠ الصیادین ٧٥٤٤٥ ٩٢٩٩٣ ١١٦٥٣٠ ١٣١٩٢٥ راغب باشا ١٠٠٠٣ ٤٧٢٧ ٤٧١٩ ٣٩٧١ أبوقیر الشرقیة
 ٥٢١٥٠ ٥٦٢٤٠ ٨٥٢٤٠ ٩٥٣٣٠ المزار ٥٣٣٥ ٤٠٩٢ ٠ ٠ أبیس ٣٨٩٣ ٣٩٦٧ ٣٣٠٧ ٢٣٢٢ أبو قیر الغربیة

 ٣٣٣١٧ ٥٢٣٣٣ ٤٣٢١٧ ٨٣٨٦٧ المغاورى ٤٠٩٦٠ ٤٩٠٤٠ ٦٧٨٠٠ ٧٤٢٢٠ السورى ١٢٦٠ ١٣٤٦ ٧٧٥٥ ٤٧٢ التوفیقیة
 ٥٨١٧١ ٦٨٢٨٦ ٨٧٤٠٠ ١٠٤٦٧١ حارة مدورة ٢٧٣٧٣ ٣٦٨٤٧ ٤٨٣٨٠ ٥٣٨٣٣ العطارین شرق ٣٧٣٥١ ٣٠٨٨٣ ٢٧٣٠٩ ٢١٦٢٩ السیوف بحرى
 ٥٦٥٤ ٦٥٧١ ٦٧٦٦ ٧٣٦٨ رأس التین ٤٤٢٤٥ ٥٤٣٥٥ ٧٠٥٩٠ ٧٨٠٦٠ العطارین غرب ١٦١٠٥ ١١٤٨٠ ١٠٤٥٧ ٥٤٨٢ السیوف قبلى
 ٧٥٠٥٠ ٧٩٩٣٣ ٩٢٠٣٣ ٩٧٣١٧ زاویة القبانیة ٢٢٩٦٠ ٢٧١٦٠ ٣٦١٦٥ ٤٣٠٠٠ المرغنى ٩٢١٦ ٩٢٥٦ ٥٩١٦ ١٤٨٧ العمراوى
 ٦٦٥٧٥ ٧٢١٣٨ ١١٧١٧٥ ١١٥٣٧٥ زاویة خطاب ١٠٢٣٢ ١٢٦٤٧ ١٧٢٦١ ١٩٥٧٩ المسلة شرق ١٦٤٦ ١٢٤٦ ٩١٤ ٦١٨ القرداحى
 ٤٥٤٧١ ٥٢٠٨٦ ٦٨٧١٤ ٨٦٤٠٠ سوق السمك القدیم ١١٦٨٠ ١٤١٣٧ ٢٠٠٣٠ ٢٣١٦٠ المسلة غرب ٦٥٣٩ ٤٥٣٩ ٣١٧١ ١٤٧١ المعمورة

 ٥٠٢١٧ ٥٥٠٥٠ ٦٧٥٨٣ ٩٨٠٥٠ صفر باشا ٣٢٥٠٠ ٣١٥٤٠ ٣٥٢٧٢٧ ٤١٥٣٣ كوم الدكة شرق ٣٣٤٣٣ ٨٥٤٢ ٥٥١٧ ٢٣٣٤ حرىالمندرة ب
 ٥٦١٢٥ ٧٤٨٠٠ ١٠٩٣٢٥ ١٢٧٣٥٠ فبو المالح ٦٤٦٤ ٨٨٣١ ١٣٨٢٤ ١٦٥٢٤ كوم الدكة غرب ٥٤٥١٨ ٤٤١٨ ٢٥٣٩٨ ١٠٣٢٠ المندرة قبلى

 ٥٩٤٩ ٧٨٨١ ٩٧٣٩ ٩٨٤٩ البورصة ٢٩٣٣٠ ٣٧٢٢٨ ٥٤٨٩٤ ٤٤٧١٢ بجیةالكارة والطو ٦٢٨٢ ٣٧٧٤ ٢١٩٧ ١٠٢٥ المنشیة البحریة
 ٢٤٩٩٥ ٣٨٤٩٥ ٥٧٥١٠ ٦٢٩٥٥ العامود السوارى ١١٦٤٧١ ١٦٩٤٢٩ ٢٣٥٧٥٧ ٢٨٥٦١٤ باب سدرة شرق ٧٧٩٨ ٤٠٤١ ١٦٣٨ ٩٢٢ المھاجرین
 ٢٦٣٨٩ ٢٦٢٨١ ١٩٢٨٢ ١١٧٤٨ المتراس ٣٥١٧٠ ٤٢٨٣٠ ٤٥٤٣٠ ٥٤١٤٠ باب سدرة غرب ٩٣٦ ٧٥٠ ٧٠٠ ٥٢٩ الناصریة

 ٣٢٨٥ ٥٢٧٦ ٧٤٣٨ ٥٩٢٥ القبارى ١٤٢٠٠ ١٦٥٨٠ ٢٩١٤٠ ٣٩٩٣٥ باب سدرة بحرى ١٣٢٥٣ ٦٥١٥ ٣٠٨٦ ١٠٨٢ خورشید البحریة
 ١٩٣١٤ ٢١٤٣٧ ٢٦٢٤٦ ٢٤٤٤٩ الوردیان شرق ٦٨٧٥٠ ٧٥٥٣٠ ٤٠٣٧٤٠ ١٢٢٤٠٠ جامع سلطان ٢٤٤٥٢ ١٥٤٣٨ ١١٢٦٤ ٧٠٣٦ سیدي بشر بحرى
 ٩٩٢٤٠ ١١٣٨٨٠ ١٢١٢٤٥ ١٠٢٦١٥ الوردیان غرب ٢٦٦٣٨ ١٢٩٦ ٤٣٩٢٣ ٤٥٤٢٠ غیط العنب شرقى ٥٩٤٠٧ ٤٨٤٠٦ ٣٥٦٨٤ ١٨٠٣٨ سیدي بشر قبلى
 ١٩٤٧٧ ٢٣٩٠٨ ٢٤٣٨٣ ١٣٩٢٤ الوردیان قبلى ١٢٧٦٨ ٧٦١٥ ٢٠٦٦٢ ٢١٠١٥ غیط العنب غربى ١٣٦٩ ١٣٥٣ ١٢٢٩ ٨١٠ طلمبات الطابیة
 ٢٥٠٧٤ ٢٧٤٩٢ ٢٩٥٢٨ ٢٩٠٠٧ المفروزة شرق ٣٣٩١٠ ٤٥٤٦٥ ٥٩١٧٥ ٧٠٦٩٠ كرموز غرب ٥٢٩٢٤ ٥٤٨٥١ ٥٣٥٤٣ ٧٠٠٠٤ القصعى بحرى
 ١٨٧١٣ ٢٥٩٣٣ ٣٢٧٥٥ ٢٣١٩٨ المفروزة غرب ٩٥٤٢٥ ١٠٠٢٥٥ ١٣٩٦٧٥ ١٦٤٥٨٠ نوبار ٨٩١٠٠ ٨٥٩٥٠ ٨٤٨٠٢ ٦٩٤٠٨ القصعى قبلى
 ٢٧٥١٣ ٤١٥٣٣ ٤٨٦٤٠ ٣١٦٥٠ طابیة صالح ٣١٩٣٣ ٣٦٨٤٠ ٤٨٢٤٣ ٥٣١٠٧ كرموز شرق ٥٠٨٣٥ ٥٦٦١٣ ٥٧٧٢٤ ٣٨٧٦٧ دنا الجدیدة

 ٣١٢٩٦ ٣٨٥٥٨ ٤٧٦٣٨ ٥٨١٤٢ كوم الشقافة ٣٠٩٣٠ ٤٣٦٧٠ ٥٣٤١٠ ٦٣٩٥٠ الجدد واللبان ٣٦٣٧٠ ٢٩١٣٨ ٢٣٦٣١١ ١٧٦٣٣ سان استیفانو
 ٣٦٣٦ ١١٣٢ ٦٧٤ ٢٢٨ البیطاش شرق ٣٧١٦٠ ٥٠٤٨٠ ٦٨٩٢٠ ٨٤٦٤٠ الجنینة الواسعة ٢٣٩٧١ ١٩٧٩١ ١٩٠٩٨ ١٦٢٩٢ فلمنج

 ٨٢٦٥ ٢٢٤١ ٧٧٩ ١٩٤ البیطاش غرب ١٦٤٨٧ ٢٠٤١٣ ٢٦٧٣٣ ٣٠٧٥٣ الكبیرةالجنینة  ١٤٩٧ ٧٣١ ٥١٦ ٢٠٨ ابیس وخورشید
 ٤٢٥٣ ٤٢٠٩ ٢٧٦٨ ١٢١٣ الدخیلة ٥٩٦٠٠ ٧٥٤١٧ ٩٣٤٠٠ ١٢١٢٠٠ الحارة الواسعة ٨٥٩٣٣ ٨١٨٠٤ ٦٨٦٥٦ ٥٤٠٣٠ الظاھریة

 ٩١١٢ ٣٩٧٠ ٥١٣ ٢٠٨ العجمى البحریة ١٧٢٠ ٦٢٦٠ ١٣٠٦٥ ١٢٤٧٠ السكة الجدیدة ٥٦٢٥٢ ٥٥١٥٣ ٥٩٧١٢ ٢٧٤٥٣ العاقسة وباكوس
 ٣١٦٣ ٢٥٤٩ ٢٣٧٨ ١٥٩١ المكس ٥٩٥٧٥ ٦٩١٠٠ ٧٥٨٢٥ ٩٧٩٢٥ الصابورة ٤٦٨٦٢ ٤٩٦٥٥ ٥٠٨٦٨ ٣٥١٥٧ المحروسة

 ٨٢٦٣ ٥٢١٣ ٣١٨٢ ١٢١٤ العامریة شرق ٥٤٨٦٠ ٦٨٦٦٠ ٩١٣٣٠ ١١٤٧٩٠ النجع الجدید ٢٦١٠٧ ١٤٥٩٦ ٥٩٦٧ ٢١٢٣ حجر النواتیة
 ٧٢٢٨ ٤٥٨١ ٢٣٤٩ ٣٨٥ العامریة غرب ٤٠٢٨٠ ٥٣٠٧٠ ٧٠٠٨٠ ٨٤٤٩٠ النجع القدیم ٢٧٣٥٣ ٢٥٢٠٦ ٢٢٣٥٢ ٢٠١٦٦ زعربانة والحمام

 ١٠٣٤ ٢٤٩ ٩٧ ٥١ الذراع البحرى ٤٢٣٢٠ ٥٤٧٥٠ ٧٨٤٥٠ ٩٦٦٤٠ باب سدرة الجوانى ١٢٩٤٦ ١٢٩٠٥ ١١٤٢٢ ٨٥٦٣ أبو النواتیر



  ٢٥١

 ٣٢٢ ٩١ ٢١ ٢٥ القبلیىالعجمى  ١٥٥٨٣ ١٩٥٤٧ ٢٩٢٥٧ ٣٣٦٧٧ حارة الفراھدة ١٥٠٠٣ ١٥٩٣٠ ٢٠٩٢٨ ١٩٨٣٩ الریاضة
 ١١٧ ٤٤ ٤١ ١٩ الھواریة ٣٠٨٥٠ ٣٦٩٥٠ ٤٥٣٢٥ ٣٠٥٨٨ سوق الجمعة والمنیر ٣٠٧١٣ ٣٤٦٠٨ ٤٠٧١٢ ٤٢٨٢٧ سیدي جابر
 ٤٢٢ ٢٠٠ ١٢٥ ٤٩ ایكنجى مریوط ٧١١٣٣ ٩٢٧٣٣ ١١٤٠٣٣ ١٦٢٩٣٣ مشمس البصل ٢١٢٢٨ ١٥٠٥٦ ١٠٢٨٠ ٤٧٧٦ عزبة النزھة
 ٢١٧٩ ١١٥١ ٩١ ٧٣ زاویة عبد القادر ١١٤٥٠ ١٣٠٤٧ ٣٤٠٠٧ ٤٤٥٥٠ منشیة الكبرىال ١١٩٧٣ ٨٤٤٧ ٥١٢٢ ٤٦٢١ عزبة سعد

 ٣١١ ٢٠٧ ١٢٧ ٥٣ قطاع النھضة ٦٦٩٣٠ ٧٢٣٠٠ ٦٣٠٢٠ ٦٧٢٧٠ الھامیل ١٤٤٩٤ ١٣٥٦٥ ٩٧٩٥ ٩٥٠٠ مصطفى كامل وبولكى
 ١٩٦ ٨١ ٤١ ٢٠ یوطقطاع مر ٥٤٥٦٠ ٦٦٣٧٠ ٨٩٦١٠ ١٠١١٨٠ سوق البرسیم ٣٥٢٦١ ٣٥٧١٠ ٤٢٨٨٩ ٤٧٦١٩ االبراھیمیة بحرى
االبراھیمیة قبلى 

 ٤٠٠٦ ٧٥٨ ٤٢٩ ٩٦ مرغم ٢٦٧٧٣ ٢٩٩٥٧ ٤١٥١٠ ٥٢٠٨٠ سوق الترك ٣٠٤٣٢ ٣٦٨٤٨ ٤٣٥٢٢ ٤٥٢٧٦ والحضره

 ٧١٨ ٥٦٥ ٣٤ ٢٠٢ مدینة برج العرب ٤٩٨١٧ ٦٦٢٨٣ ٨٧٤٣٣ ٩٨٧٥٠ أبو شوشة ٧٣٠٥ ٦٨٢٨ ٩١٠٨ ١٠٢٤٥ االزاریتو والشاطبى
 ١١٧ ٧٤ ٠ ٠ أبو صیر ٧٧٦١٣ ٨٧٧٨٨ ١١٠٨١٣ ١٣١٦٥٠ البركة ٤٦٦١٤ ٤٥٧٦٧ ٥٣٣٦٠ ٥٦٨٠١ الحضرة قبلى
 ٤٦ ٥٤ ٠ ٠ الجویري ٥٢٣٧٠ ٦٥٩٤٠ ٨٩٤٢٠ ١٠٠٩٨٠ البلفطریة ٦٤٣٧ ٦٢١٣ ٦٦٧١ ٦٨١٦ باب شرقى

 ١٦٠ ٥٣ ٩٤ ١٢٤ الذراع البحرى ٩٠٥٠٠ ١١٤٠٦٠ ١٠٦٤٦٠ ١٠٣١٤٠ التمرازیة ٢٠٢٥١ ١٣٤٨٧ ١٥٥٣١ ١٥٣٩١ عزبة الجامع
 ١٩ ١٣ ٠ ٠ السنافرة ٩٩٧٥٠ ١١٥٠٠٠ ١٣٥٠٢٥ ١٧٠٨٥٠ الحجازى ٦٥٦٢٨ ٨٥١٨٨ ١٠٣٧٧٨ ١١٣٥٠٨ ید الشرقىالباب الجد

 ١٣٧ ٦٢ ٠ ٠ العربانیات ٨٤٣٠٠ ٨٦٠٢٥ ٩٩٨٢٥ ١٢٢٩٧٥ الحلوجى ٥٤٣٢٧ ٥٥٨٩٧ ٦١٧٤٧ ٧١١٤٣ الباب الجدید
الصبحیة وعزبة 

 ١٤٥٨ ١٠١٠ ٨٣٦ ٣١٧ بھیج ٢٤٨٣٢ ٢٩٨٢٤ ٣٤٨١٦ ٤٦٦١٢ السیالة شرق ١٥٧٠٩ ١٠٤٣٣ ١٧٢٦٤ ١٠٥٩٣ شركس

 ٦ ١ ٣ ٢ حوض سكرة ٩٥٦٦٣ ١٠٠٥٥٠ ١١٩٦٧٥ ١٣٤٣٢٥ السیالة غرب ٤٠٢٦٧ ٤٣٩٢٩ ٥٥١٣٧ ٥٢٧٧٦ أمبروزز ومحرم بك

الشمرلى وزاویة  ٥٥٨٥٠ ٦١١٧٨ ٧٣٨٦٥ ٧٨٥٨٤ بوالینو االسكندرانى
 ١ ١ ٠ ٠ حملیص ١٠٥٤٠٠ ٨١٦٣٣ ١٣٩٦١٧ ١٥٨٦٨٣ االعرج

  
   ٩,٣یاخات المحافظة من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافیة تم حساب مساحات ش* 

  
  

  ٢كم/ نسمة ) ٢٠٠٦- ١٩٧٦(تطور الكثافة السكانیة بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة ) ١( تابع ملحق رقم 
 



  ٢٥٢

  )٢٠٠٦ -١٩٩٦( دلیل اعادة توزیع السكان بشیاخات محافظة اإلسكندریة خالل الفترة ) ٢(ملحق رقم 
 القسم الشیاخات م الفرق عدد السكان عدد السكان الفرق عدد السكان عدد السكان

 )١ س- ٢س(  ٢س ٢٠٠٦ ١س ١٩٩٦
 القسم الشیاخات م

 )١س٢س(  ٢س ٢٠٠٦ ١س ١٩٩٦

الجنینة الكبیرة وسوق  ٦٨ ٠,٠٠١٥ ٠,٠٠٣٦ ١٥٠٠٥ ٠,٠٠٢١ ٧٠٩٠ المنتزه أبوقیر الشرقیة ١
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٦ ٢٤٧٣ ٠,٠٠٠٩ ٣٠٦٢ اللبان المعیز

 ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠٠٩ ٣٥٧٦ ٠,٠٠١٤ ٤٥٢٥ اللبان الحارة الواسعة ٦٩ ٠,٠٠١٦- ٠,٠٠٦١ ٢٥٣٠٢ ٠,٠٠٧٧ ٢٥٧٨٤ المنتزه أبو قیر الغربیة ٢
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠١ ٣٤٤ ٠,٠٠٠٤ ١٢٥٢ اللبان السكة الجدیدة ٧٠ ٠,٠٠٠٩- ٠,٠٠٢٩ ١٢٠٩٢ ٠,٠٠٣٩ ١٢٩٢٦ المنتزه التوفیقیة ٣
 ٠,٠٠٠٢- ٠,٠٠٠٦ ٢٣٨٣ ٠,٠٠٠٨ ٢٧٦٤ اللبان الصابورة ٧١ ٠,٠٠٠٢- ٠,٠١٠٩ ٤٤٨٢١ ٠,٠١١١ ٣٧٠٦٠ المنتزه السیوف بحرى ٤
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٣ ٥٤٨٦ ٠,٠٠٢١ ٦٨٦٦ اللبان النجع الجدید ٧٢ ٠,٠٠٤٧ ٠,٠٣٩١ ١٦١٠٤٦ ٠,٠٣٤٤ ١١٤٨٠١ المنتزه یوف قبلىالس ٥
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١٠ ٤٠٢٨ ٠,٠٠١٦ ٥٣٠٧ اللبان النجع القدیم ٧٣ ٠,٠٠١٨- ٠,٠٠٧٦ ٣١٣٣٣ ٠,٠٠٩٤ ٣١٤٧٠ المنتزه العمراوى ٦
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١٠ ٤٢٣٢ ٠,٠٠١٦ ٥٤٧٥ اللبان باب سدرة الجوانى ٧٤ ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٢١ ٨٥٥٧ ٠,٠٠١٩ ٦٤٨٠ المنتزه القرداحى ٧
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١١ ٤٦٧٥ ٠,٠٠١٨ ٥٨٦٤ اللبان حارة الفراھدة ٧٥ ٠,٠٠١٥ ٠,٠١٠٦ ٤٣٨١١ ٠,٠٠٩١ ٣٠٤١٣ المنتزه المعمورة ٨
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٦ ٢٤٦٨ ٠,٠٠٠٩ ٢٩٥٦ اللبان یرسوق الجمعة والمن ٧٦ ٠,٠٢٢٨ ٠,٠٣٣٢ ١٣٧٠٧٧ ٠,٠١٠٥ ٣٥٠٢٤ المنتزه المندرة بحرى ٩
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٥ ٢١٣٤ ٠,٠٠٠٨ ٢٧٨٢ اللبان مشمس البصل ٧٧ ٠,٠٥٨٣ ٠,٠٦٤٨ ٢٦٧١٣٩ ٠,٠٠٦٥ ٢١٦٤٦ المنتزه المندرة قبلى ١٠
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٨ ٣٤٣٥ ٠,٠٠١٢ ٣٩١٤ المنشیة المنشیة الكبرى ٧٨ ٠,٠٠٣٥ ٠,٠١٣٦ ٥٥٩٠٦ ٠,٠١٠١ ٣٣٥٨٦ المنتزه المنشیة البحریة ١١
 ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠١٦ ٦٦٩٣ ٠,٠٠٢٢ ٧٢٣٠ المنشیة الھامیل ٧٩ ٠,٠٠٣٤ ٠,٠٠٩٥ ٣٨٩٩١ ٠,٠٠٦١ ٢٠٢٠٥ المنتزه المھاجرین ١٢
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٣ ٥٤٥٦ ٠,٠٠٢٠ ٦٦٣٧ المنشیة سوق البرسیم ٨٠ ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٠ ١٢٢٦٠ ٠,٠٠٢٩ ٩٨٢٥ المنتزه الناصریة ١٣
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٩ ٨٠٣٢ ٠,٠٠٢٧ ٨٩٨٧ المنشیة سوق الترك ٨١ ٠,٠٠٧٤ ٠,٠١٩٠ ٧٨١٩٠ ٠,٠١١٥ ٣٨٤٤١ هالمنتز خورشید البحریة ١٤
 ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠٠٧ ٢٩٨٩ ٠,٠٠١٢ ٣٩٧٧ الجمرك أبو شوشة ٨٢ ٠,٠٠٣٠ ٠,٠١٣٦ ٥٦٢٣٩ ٠,٠١٠٦ ٣٥٥٠٧ المنتزه سیدي بشر بحرى ١٥
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١٥ ٦٢٠٩ ٠,٠٠٢١ ٧٠٢٣ الجمرك البركة ٨٣ ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٦٠٥ ٢٤٩٥١١ ٠,٠٦٠٩ ٢٠٣٣٠٤ المنتزه سیدي بشر قبلى ١٦
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٣ ٥٢٣٧ ٠,٠٠٢٠ ٦٥٩٤ الجمرك البلفطریة ٨٤ ٠,٠٠٠٨- ٠,٠٠٣٤ ١٤١٠١ ٠,٠٠٤٢ ١٣٩٣٤ المنتزه طلمبات الطابیة ١٧
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١١ ٤٥٢٥ ٠,٠٠١٧ ٥٧٠٣ الجمرك التمرازیة ٨٥ ٠,٠٠٢٥- ٠,٠٠٩٠ ٣٧٠٤٧ ٠,٠١١٥ ٣٨٣٩٦ الرمل القصعى بحرى ١٨
 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠١٠ ٣٩٩٠ ٠,٠٠١٤ ٤٦٠٠ الجمرك الحجازى ٨٦ ٠,٠٠٢١- ٠,٠١٠٨ ٤٤٥٥٠ ٠,٠١٢٩ ٤٢٩٧٥ الرمل القصعى قبلى ١٩
 ٠,٠٠٠٢- ٠,٠٠٠٨ ٣٣٧٢ ٠,٠٠١٠ ٣٤٤١ الجمرك الحلوجى ٨٧ ٠,٠١٨٥- ٠,٠٤٩٣ ٢٠٣٣٤١ ٠,٠٦٧٨ ٢٢٦٤٥٠ الرمل دنا الجدیدة ٢٠
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٥ ٦٢٠٨ ٠,٠٠٢٢ ٧٤٥٦ الجمرك السیالة شرق ٨٨ ٠,٠٠٠١ ٠,٠١٣٢ ٥٤٥٥٥ ٠,٠١٣١ ٤٣٧٠٧ الرمل سان استیفانو ٢١
 ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١٩ ٧٦٥٣ ٠,٠٠٢٤ ٨٠٤٤ الجمرك السیالة غرب ٨٩ ٠,٠٠٠٢- ٠,٠٠٩٩ ٤٠٧٥٠ ٠,٠١٠١ ٣٣٦٤٤ الرمل فلمنج ٢٢
 ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠١٥ ٦٣٢٤ ٠,٠٠١٥ ٤٨٩٨ الجمرك  وزاویة االعرجالشمرلى ٩٠ ٠,٠٠٣٧ ٠,٠٠٩٣ ٣٨٤٦١ ٠,٠٠٥٦ ١٨٧٧٨ الرمل ابیس وخورشید ٢٣
 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠١٦ ٦٧٤٠ ٠,٠٠٢٠ ٦٧٦٥ الجمرك الصیادین ٩١ ٠,٠٠٢٩- ٠,٠١٦٧ ٦٨٧٤٦ ٠,٠١٩٦ ٦٥٤٤٣ الرمل الظاھریة ٢٤
 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠١٣ ٥٢١٥ ٠,٠٠١٧ ٥٦٢٤ الجمرك المزار ٩٢ ٠,٠٠١٧- ٠,٠٠٨٢ ٣٣٧٥١ ٠,٠٠٩٩ ٣٣٠٩٢ الرمل العاقسة وباكوس ٢٥
 ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠٠٥ ١٩٩٩ ٠,٠٠٠٩ ٣١٤٠ الجمرك المغاورى ٩٣ ٠,٠٠٣٩- ٠,٠١٢٥ ٥١٥٤٨ ٠,٠١٦٤ ٥٤٦٢٠ الرمل المحروسة ٢٦
 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠١٠ ٤٠٧٢ ٠,٠٠١٤ ٤٧٨٠ الجمرك حارة مدورة ٩٤ ٠,٠١٠٠ ٠,٠٣٢٣ ١٣٣١٤٦ ٠,٠٢٢٣ ٧٤٤٣٩ الرمل حجر النواتیة ٢٧
 ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠١٢ ٥٠٨٩ ٠,٠٠١٨ ٥٩١٤ الجمرك رأس التین ٩٥ ٠,٠٠١٦- ٠,٠١١٣ ٤٦٥٠٠ ٠,٠١٢٨ ٤٢٨٥٠ الرمل زعربانة والحمام ٢٨
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠١١ ٤٥٠٣ ٠,٠٠١٤ ٤٧٩٦ الجمرك زاویة القبانیة ٩٦ ٠,٠٠١٢- ٠,٠٠٥٣ ٢٢٠٠٨ ٠,٠٠٦٦ ٢١٩٣٩ سیدي جابر أبو النواتیر ٢٩
 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠١٣ ٥٣٢٦ ٠,٠٠١٧ ٥٧٧١ الجمرك زاویة خطاب ٩٧ ٠,٠٠٠٩- ٠,٠٠٢٩ ١٢٠٠٢ ٠,٠٠٣٨ ١٢٧٤٤ سیدي جابر الریاضة ٣٠
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٨ ٣١٨٣ ٠,٠٠١١ ٣٦٤٦ الجمرك سوق السمك القدیم ٩٨ ٠,٠٠٣٥- ٠,٠٠٨٩ ٣٦٨٥٥ ٠,٠١٢٤ ٤١٥٢٩ سیدي جابر سیدي جابر ٣١
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٧ ٣٠١٣ ٠,٠٠١٠ ٣٣٠٣ الجمرك صفر باشا ٩٩ ٠,٠٠٢١ ٠,٠١٧٠ ٧٠٠٥٢ ٠,٠١٤٩ ٤٩٦٨٤ سیدي جابر عزبة النزھة ٣٢



  ٢٥٣

 ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠٠٥ ٢٢٤٥ ٠,٠٠٠٩ ٢٩٩٢ الجمرك فبو المالح ١٠٠ ٠,٠٠٢٢ ٠,٠١٦٨ ٦٩٤٤٤ ٠,٠١٤٧ ٤٨٩٩٥ سیدي جابر عزبة سعد ٣٣
 ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٢ ٤٧٥٩ ٠,٠٠١٩ ٦٣٠٥ مینا البصل البورصة وكفر عشري ١٠١ ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠٣٩ ١٥٩٤٣ ٠,٠٠٤٥ ١٤٩٢٢ سیدي جابر مصطفى كامل وبولكى ٣٤
 ٠,٠٠١١- ٠,٠٠١٢ ٤٩٩٩ ٠,٠٠٢٣ ٧٦٩٩ مینا البصل العامود السوارى ١٠٢ ٠,٠٠١٥- ٠,٠٠٦٠ ٢٤٦٨٣ ٠,٠٠٧٥ ٢٤٩٩٧ باب شرقى االبراھیمیة بحرى ٣٥
 ٠,٠٠٥٤- ٠,٠٢٣٧ ٩٧٦٤٠ ٠,٠٢٩١ ٩٧٢٣٩ مینا البصل المتراس ١٠٣ ٠,٠٠٤٨- ٠,٠٠٩٦ ٣٩٥٦١ ٠,٠١٤٣ ٤٧٩٠٣ باب شرقى االبراھیمیة قبلى ٣٦
 ٠,٠٠١٥- ٠,٠٠١٥ ٦٢٤٢ ٠,٠٠٣٠ ١٠٠٢٤ مینا البصل القبارى ١٠٤ ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠٣٧ ١٥٣٤١ ٠,٠٠٤٣ ١٤٣٣٨ باب شرقى االزاریتو والشاطبى ٣٧
 ٠,٠٠١٢- ٠,٠٠٣٣ ١٣٥٢٠ ٠,٠٠٤٥ ١٥٠٠٦ مینا البصل الوردیان شرق ١٠٥ ٠,٠٠٢٦- ٠,٠١٢٤ ٥١٢٧٥ ٠,٠١٥١ ٥٠٣٤٤ باب شرقى الحضرة قبلى ٣٨
 ٠,٠٠٢٠- ٠,٠٠٤٨ ١٩٨٤٨ ٠,٠٠٦٨ ٢٢٧٧٦ مینا البصل الوردیان غرب ١٠٦ ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠٢٠ ٨٣٦٨ ٠,٠٠٢٤ ٨٠٧٧ اب شرقىب باب شرقى ٣٩
 ٠,٠٠٤١- ٠,٠٠٨٠ ٣٣١١١ ٠,٠١٢٢ ٤٠٦٤٣ مینا البصل الوردیان قبلى ١٠٧ ٠,٠٠١٧ ٠,٠٠٩٨ ٤٠٥٠١ ٠,٠٠٨١ ٢٦٩٧٤ باب شرقى عزبة الجامع ٤٠
 ٠,٠٠٢٢- ٠,٠٠٦١ ٢٥٠٧٤ ٠,٠٠٨٢ ٢٧٤٩٢ مینا البصل المفروزة شرق ١٠٨ ٠,٠٠٤٨- ٠,٠٠٨٠ ٣٢٨١٤ ٠,٠١٢٨ ٤٢٥٩٤ محرم بك الباب الجدید الشرقى ٤١
 ٠,٠٠٤٨- ٠,٠٠٦٨ ٢٨٠٦٩ ٠,٠١١٦ ٣٨٩٠٠ مینا البصل المفروزة غرب ١٠٩ ٠,٠٠١١- ٠,٠٠٤٠ ١٦٢٩٨ ٠,٠٠٥٠ ١٦٧٦٩ محرم بك الباب الجدید غرب ٤٢
 ٠,٠٠٢٣- ٠,٠٠٢٧ ١١٠٠٥ ٠,٠٠٥٠ ١٦٦١٣ مینا البصل طابیة صالح ١١٠ ٠,٠٠٢١ ٠,٠١١٤ ٤٧١٢٦ ٠,٠٠٩٤ ٣١٢٩٩ محرم بك الصبحیة ٤٣
 ٠,٠٠١٠- ٠,٠٠٢٠ ٨١٣٧ ٠,٠٠٣٠ ١٠٠٢٥ مینا البصل كوم الشقافة ١١١ ٠,٠٠٧١- ٠,٠٢٠٥ ٨٤٥٦١ ٠,٠٢٧٦ ٩٢٢٥٠ محرم بك أمبروزز ومحرم بك ٤٤
 ٠,٠٠٢٤ ٠,٠٠٤٠ ١٦٣٦٣ ٠,٠٠١٥ ٥٠٩٤ الدخیلة البیطاش شرق ١١٢ ٠,٠٠٣٨- ٠,٠١٠٨ ٤٤٦٨٠ ٠,٠١٤٧ ٤٨٩٤٢ محرم بك بوالینو االسكندرانى ٤٥
 ٠,٠١١٩ ٠,٠١٧٨ ٧٣٥٥٥ ٠,٠٠٦٠ ١٩٩٤٦ الدخیلة البیطاش غرب ١١٣ ٠,٠٠٣٨- ٠,٠٠٧٣ ٣٠١٧٨ ٠,٠١١١ ٣٧١٩٧ محرم بك راغب باشا ٤٦
 ٠,٠٠٤٧- ٠,٠٢١١ ٨٧١٨٣ ٠,٠٢٥٨ ٨٦٢٨٠ الدخیلة الدخیلة ١١٤ ٠,٠٠٠٦ ٠,٠١٠٦ ٤٣٧٤٦ ٠,٠١٠٠ ٣٣٥٥٧ محرم بك أبیس ٤٧
 ٠,٠١٥٣ ٠,٠٣٣١ ١٣٦٦٨٤ ٠,٠١٧٨ ٥٩٥٥٥ الدخیلة العجمى البحریة ١١٥ ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠١٠ ٤٠٩٦ ٠,٠٠١٥ ٤٩٠٤ العطارین السورى ٤٨
 ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٠٧٣ ٣٠٠٥١ ٠,٠٠٧٣ ٢٤٢١٢ الدخیلة المكس ١١٦ ٠,٠٠٠٧- ٠,٠٠١٠ ٤١٠٦ ٠,٠٠١٧ ٥٥٢٧ العطارین العطارین شرق ٤٩
 ٠,٠٠٢١ ٠,٠٠٩٤ ٣٨٨٣٤ ٠,٠٠٧٣ ٢٤٥٠٠ العامریة العامریة شرق ١١٧ ٠,٠٠١١- ٠,٠٠٢١ ٨٨٤٩ ٠,٠٠٣٣ ١٠٨٧١ العطارین طارین غربالع ٥٠
 ٠,٠٠٢٣ ٠,٠١٠٧ ٤٤٠٩٠ ٠,٠٠٨٤ ٢٧٩٤٧ العامریة العامریة غرب ١١٨ ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠١١ ٤٥٩٢ ٠,٠٠١٦ ٥٤٣٢ العطارین المرغنى ٥١
 ٠,٠٠٩٠ ٠,٠١٢٩ ٥٣٠٥٩ ٠,٠٠٣٨ ١٢٧٥٣ العامریة الذراع البحرى ١١٩ ٠,٠٠١٠- ٠,٠٠١٩ ٧٦٧٤ ٠,٠٠٢٨ ٩٤٨٥ العطارین المسلة شرق ٥٢
 ٠,٠٠٢٤ ٠,٠٠٣٧ ١٥٣٣٦ ٠,٠٠١٣ ٤٣٣٧ العامریة العجمى القبلیى وام زغیو ١٢٠ ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠٠٨ ٣٥٠٤ ٠,٠٠١٣ ٤٢٤١ العطارین المسلة غرب ٥٣
 ٠,٠٠١١ ٠,٠٠٢١ ٨٥٠٢ ٠,٠٠١٠ ٣٢١٧ العامریة الھواریة ١٢١ ٠,٠٠٠٢- ٠,٠٠١٢ ٤٨٧٥ ٠,٠٠١٤ ٤٧٣١ العطارین كوم الدكة شرق ٥٤
 ٠,٠٠٢٣ ٠,٠٠٥٦ ٢٣٢٧٣ ٠,٠٠٣٣ ١١٠١٩ العامریة ایكنجى مریوط ١٢٢ ٠,٠٠٠٥- ٠,٠٠٠٧ ٢٩٠٩ ٠,٠٠١٢ ٣٩٧٤ العطارین كوم الدكة غرب ٥٥
 ٠,٠٠٤٨ ٠,٠١٣٨ ٥٧٠٨٩ ٠,٠٠٩٠ ٣٠١٦٨ العامریة  القادرزاویة عبد ١٢٣ ٠,٠٠٢٠- ٠,٠٠٣٦ ١٤٦٦٥ ٠,٠٠٥٦ ١٨٦١٤ كرموز الكارة والطوبجیة ٥٦
 ٠,٠٠٣٣ ٠,٠١٨٣ ٧٥٤١١ ٠,٠١٥٠ ٥٠١٦٥ العامریة قطاع النھضة ١٢٤ ٠,٠٠١٦- ٠,٠٠٢٠ ٨١٥٣ ٠,٠٠٣٦ ١١٨٦٠ كرموز باب سدرة شرق ٥٧
 ٠,٠١٦٤ ٠,٠٣٣٦ ١٣٨٤١٨ ٠,٠١٧١ ٥٧٢٣٥ العامریة قطاع مریوط ١٢٥ ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠٠٩ ٣٥١٧ ٠,٠٠١٣ ٤٢٨٣ كرموز باب سدرة غرب ٥٨
 ٠,٠٠٧١ ٠,٠٠٩٢ ٣٨٠٥٧ ٠,٠٠٢٢ ٧١٩٩ العامریة مرغم ١٢٦ ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٧ ٢٨٤٠ ٠,٠٠١٠ ٣٣١٦ كرموز باب سدرة بحرى ٥٩
 ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٣٠ ١٢٤٢٩ ٠,٠٠٢٩ ٩٧٧١ برج العرب مدینة برج العرب ١٢٧ ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠١٧ ٦٨٧٥ ٠,٠٠٢٣ ٧٥٥٣ كرموز جامع سلطان ٦٠
 ٠,٠٠٠٢ ٠,٠٠١١ ٤٦٨٩ ٠,٠٠٠٩ ٢٩٩٢ برج العرب أبو صیر ١٢٨ ٠,٠٠٧٣ ٠,٠٠٧٨ ٣١٩٦٦ ٠,٠٠٠٥ ١٥٥٥ كرموز شرقىغیط العنب  ٦١
 ٠,٠٠٠٣- ٠,٠٠٠٧ ٢٨١٧ ٠,٠٠١٠ ٣٢٩٤ برج العرب الجویري ١٢٩ ٠,٠٠١١ ٠,٠٠٤٠ ١٦٥٩٩ ٠,٠٠٣٠ ٩٩٠٠ كرموز غیط العنب غربى ٦٢
 ٠,٠٠٠٦ ٠,٠٠٠٩ ٣٨٢٠ ٠,٠٠٠٤ ١٢٥٦ برج العرب الذراع البحرى ١٣٠ ٠,٠٠١١- ٠,٠٠١٦ ٦٧٨٢ ٠,٠٠٢٧ ٩٠٩٣ كرموز كرموز غرب ٦٣
 ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٠٤ ١٤٨٥ ٠,٠٠٠٣ ١٠١٦ برج العرب السنافرة ١٣١ ٠,٠٠١٤- ٠,٠٠٤٦ ١٩٠٨٥ ٠,٠٠٦٠ ٢٠٠٥١ كرموز نوبار ٦٤
 ٠,٠٠٠٦ ٠,٠٠١٣ ٥٣١٤ ٠,٠٠٠٧ ٢٤١٠ برج العرب العربانیات ١٣٢ ٠,٠٠١٠- ٠,٠٠٢٣ ٩٥٨٠ ٠,٠٠٣٣ ١١٠٥٢ كرموز كرموز شرق ٦٥
 ٠,٠٠٠٦ ٠,٠٠٤٣ ١٧٦٣٧ ٠,٠٠٣٧ ١٢٢٢٧ برج العرب بھیج ١٣٣ ٠,٠٠٠٦- ٠,٠٠٠٨ ٣٠٩٣ ٠,٠٠١٣ ٤٣٦٧ اللبان الجدد واللبان ٦٦

 ٦٧ ٠,٠٠٠٣ ٠,٠٠٠٣ ١٢٨٠ ٠,٠٠٠٠ ١٢٠ برج العرب حوض سكرة ١٣٤
 

الجنینة الواسعة وكوم 
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٠,٠٠٠٨ 
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٠,٠٠٠٥ 
 

-٠,٠٠٠٣ 
 ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٠٤ ١٤٥٩ ٠,٠٠٠٣ ٩٨٠ برج العرب حملیص ١٣٥ 

  )٢٠٠٦ -١٩٩٦( خات محافظة اإلسكندریة خالل الفترة دلیل اعادة توزیع السكان بشیا) ٢(ملحق رقم تابع 
 



  ٢٥٤

  ٢٠٠٦درجة التزاحم بشیاخات محافظة اإلسكندریة عام ) ٣(ملحق رقم 
 معدل التزاحم القسم شیاخة م معدل التزاحم القسم شیاخة م معدل التزاحم القسم شیاخة م
 ١,١ الجمرك الصیادین ٩١ ١,١٤ محرم بك راغب باشا ٤٦ ١,١٤ المنتزة أبوقیر الشرقیة ١
 ٠,٩٨ الجمرك المزار ٩٢ ١,٢٩ محرم بك ابیس ٤٧ ١,٠٩ المنتزة أبوقیر الغربیة ٢
 ٠,٩ الجمرك المغاورى ٩٣ ١,١١ العطارین الصورى ٤٨ ١,٢٥ المنتزة التوفیقیة ٣
 ٠,٩٥ الجمرك حارة مدورة ٩٤ ١,٠٢ العطارین العطارین شرق ٤٩ ٠,٩٤ المنتزة السیوف بحرى ٤
 ١,٠٢ الجمرك رأس التین ٩٥ ٠,٩٦ العطارین العطارین غرب ٥٠ ١,١٣ المنتزة تشمل عزبة دربالة-السیوف قبلى ٥
 ١,١٧ الجمرك زاویة القبانیة ٩٦ ١,٠٥ العطارین المرغنى ٥١ ١,١٥ المنتزة العمراوى ٦
 ١,٠٨ كالجمر زاویة خطاب ٩٧ ٠,٨٣ العطارین المسلة شرق ٥٢ ١,٢٩ المنتزة القرداحى ٧
 ١,٠٤ الجمرك سوق السمك ٩٨ ٠,٩٤ العطارین المسلةغرب وشریف باشا ٥٣ ١,١٣ المنتزة المعمورة ٨
 ١,١٥ الجمرك صفر باشا ٩٩ ١,٠١ العطارین كوم الدكة شرق ٥٤ ٠,٩٦ المنتزة المندرة بحرى ٩
 ١,٠٢ الجمرك قبو المالح ١٠٠ ١,٠٣ العطارین كوم الدكة غرب ٥٥ ١,١٣ المنتزة تشمل عزبة الجبل-المندرة قبلى ١٠
 ١,٣٨ مینا البصل البورصة ١٠١ ٠,٩٢ المنشیة المنشیة الكبرى ٥٦ ١,٢ المنتزة المنشیة البحریة ١١
 ١,٤١ مینا البصل العامود ١٠٢ ١,٠٩ المنشیة الھمامیل ٥٧ ١,١٦ المنتزة المھاجرین ١٢
 ١,٣٨ مینا البصل المتراس ١٠٣ ١,١٦ المنشیة ق البرسیمسو ٥٨ ١,١٩ المنتزة الكوبانیة االنجلیزیة سابقا-الناصریة ١٣
 ١,٤٥ مینا البصل القبارى ١٠٤ ٠,٩٤ المنشیة سوق الترك ٥٩ ١,١١ المنتزة خورشید البحریة ١٤
 ١,١٧ مینا البصل الوردیان شرق ١٠٥ ١,٥١ كرموز الكارة والطوبجیة ٦٠ ١ المنتزة سیدى بشر بحرى ١٥
 ١,١٤ مینا البصل الوردیان غرب ١٠٦ ١,٢٢ كرموز باب سدرة البرانى شرق ٦١ ١,٠٥ المنتزة سیدى بشر قبلى ١٦
 ١,٣٢ مینا البصل الوردیان قبلى ١٠٧ ١,١٦ كرموز باب سدرة البرانى غرب ٦٢ ١,٢٤ المنتزة طلمبات الطابیة ١٧
 ١,٢ مینا البصل المفروزة شرق ١٠٨ ١,٠٣ كرموز باب سدرة بحرى ٦٣ ٠,٩٣ الرمل القصعى بحرى ١٨
 ١,٣٢ مینا البصل المفروزة غرب ١٠٩ ١,٠٦ كرموز جامع سلطان ٦٤ ١,١ الرمل القصعى قبلى ١٩
 ١,٤٣ مینا البصل طابیة صالح ١١٠ ١,١٦ كرموز غیط العنب شرق ٦٥ ١,٢ الرمل دنا الجدیدة وعزیة الوسطانیة ٢٠
 ١,١٨ مینا البصل قافةكوم الش ١١١ ١,٢٩ كرموز غیط العنب غرب ٦٦ ٠,٨٤ الرمل سان إستیفانو ٢١
 ١,٠٤ الدخیلة البیطاش شرق ١١٢ ١,٢٣ كرموز كرموز شرق ٦٧ ٠,٧٨ الرمل فلمنج ٢٢
 ١,٠٦ الدخیلة البیطاش غرب ١١٣ ١,٢٩ كرموز كرموز غرب ٦٨ ١,١٧ الرمل أبیس وخورشید ٢٣
 ١,٢ الدخیلة الدخیلة ١١٤ ١,١٣ كرموز نوبار ٦٩ ١,٢٣ الرمل الظاھریة وعزبة الصفیح ٢٤
 ١,١١ الدخیلة العجمى البحریة ١١٥ ١,٠٥ اللبان الورشة- الجدد واللبان ٧٠ ١,٠٧ الرمل العاقصة وباقوس ٢٥
 ١,١٤ الدخیلة المكس ١١٦ ١,٠٧ اللبان الجنینة الصغیرة ٧١ ١,١٦ الرمل المحروسة ٢٦
 ١,١ امریةالع العامریة شرق ١١٧ ٠,٩٧ اللبان الجنینة الكبیرة ٧٢ ١,١٤ الرمل حجر النواتیة ٢٧



  ٢٥٥

 ١,١٤ العامریة العامریة غرب ١١٨ ١,١٥ اللبان الحارة الواسعة والتخشیبة ٧٣ ١,٠٥ الرمل زعربانة والحمام ٢٨
 ١,٠٦ العامریة الذراع البحرى ١١٩ ١,١ اللبان السكة الجدیدة والطرطوشى ٧٤ ٠,٧٣ سیدى جابر أبوالنواتیر ٢٩
 ١,١٦ العامریة العجمى الفبلیة ١٢٠ ١,٠٨ بانالل الصابورة ٧٥ ٠,٨٢ سیدى جابر الریاضة ٣٠
 ٠,٩٣ العامریة الھواریة ١٢١ ١,٢٩ اللبان النجع الجدید ٧٦ ٠,٩ سیدى جابر سیدى جابر ٣١
 ١,٠٦ العامریة ایكنجى مریوط ١٢٢ ١,٣١ اللبان النجع القدیم ٧٧ ١,١٥ سیدى جابر عزبة النزھة ٣٢
 ١,١٤ العامریة زاویة عبدالقادر ١٢٣ ١,١٧ اللبان انىباب سدرة الجو ٧٨ ١ سیدى جابر عزبة سعد ٣٣
 ١,١٩ العامریة قطاع النھضة ١٢٤ ١,١٤ اللبان حارة الفراھدة ٧٩ ٠,٨٣ سیدى جابر مصطفى كامل وبولوكلى ٣٤
 ١,٠٨ العامریة قطاع مریوط ١٢٥ ١,٢٩ اللبان سوق الجمعةوالمنیر ٨٠ ٠,٨٤ باب شرقى االبراھیمیة بحرى ٣٥
 ١,١٨ العامریة مرغب ١٢٦ ١,٠٩ اللبان مشمس البصل ٨١ ٠,٩٢ باب شرقى یمیة قبلى والحضرة بحرىاالبراھ ٣٦
 ١,١ برج العرب مدینة برج العرب ١٢٧ ١,١٥ الجمرك أبو شوشة ٨٢ ٠,٧٩ باب شرقى االزاریتو والشاطبى ٣٧
 ١,٢٩ برج العرب ابو صیر ١٢٨ ١,٠٧ الجمرك البركة ٨٣ ١,١٤ باب شرقى الحضرة قبلى ٣٨
 ٠,٩٨ برج العرب الجویرة ١٢٩ ١,٢١ الجمرك البلقطریة ٨٤ ٠,٧٩ باب شرقى باب شرقى ووابور المیاه ٣٩
 ٠,٩٥ برج العرب الذراع البحرى ١٣٠ ٠,٩٦ الجمرك التمرازیة ٨٥ ١,٠٧ باب شرقى عزبة الجامع ٤٠
 ٠,٩١ برج العرب السناقرة ١٣١ ١,٠٩ الجمرك الحجارى ٨٦ ١,١٤ محرم بك الباب الجدید شرقى ٤١
 ١,٠١ برج العرب العربانیات ١٣٢ ١,١١ الجمرك الحلوجى ٨٧ ٠,٩٧ محرم بك الباب الجدید غرب ومنشا ٤٢
 ١,١٦ برج العرب بھیج ١٣٣ ١,٠٦ الجمرك السیالة شرق ٨٨ ١,٢٤ محرم بك الصبحیة وعزبة شركس وعزبة رافت ٤٣

حوض سكرة  ١٣٤ ١,١٧ جمركال السیالة غرب ٨٩ ١,٠٤ محرم بك أمبروز ومحرم بك ٤٤
 ١,٨٨ برج العرب وأبوحمد

 ٠,٨٧ برج العرب حملیص ١٣٥ ١,١١ الجمرك الشمرلى وزاویة االعرج ٩٠ ١,٠١ محرم بك بوالینو واالسكندرانى ٤٥
  ١,١                     الجملة 

  
  
  
  
  

  ٢٠٠٦درجة التزاحم بشیاخات محافظة اإلسكندریة عام ) ٣(ملحق رقم تابع 



  ٢٥٦

  استئمارة استبیان خاصة بخصائص السكان باإلسكندریة)  ٤(ملحق رقم 
  سكندریة جامعة اإل

  كلیة االداب
   قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة

   )،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،منطقة (  باالسكندریة  عن خصائص السكان)١(استبیان
  ھذا االستبیان سرى ویستخدم فى البحث العلمى فقط

  بیانات عن رب االسرة : أوال 
   محل المیالد ٢                                        سن الزوج                                -١
   الدخل– ٤ المھنة                                                                            -٣
  عى فوق الجام-  جامعى     ھـ – متوسط           د – یقرأ ویكتب     ج - امى          ب  – الحالة التعلیمیة   أ -٥
   ال– نعم                 ب – ھل تزوجت من قبل     أ – ٦
   ال– نعم                 ب – ھل لدیك اطفال منھن     أ -٧
   كم عدد االبناء -٩ كم عدد الزوجات االن                                            -٨

   كم تقضى من الوقت فى البیت ؟ - ١٠
   ال– نعم                 ب –ینك وبین زوجتك ؟ أ  ھل ھناك صلة قرابة ب- ١١

  بیانات عن االم : ثانیا 
   محل المیالد ٢ سن االم الحالى                                                             -١
  دخل ال– ٤ المھنة                                                                            -٣
   فوق الجامعى-  جامعى     ھـ – متوسط           د – یقرأ ویكتب     ج - امى          ب  – الحالة التعلیمیة   أ -٥
   ھل لدیك ابناء من زوج اخر ؟-٦
   كم عدد االبناء ؟-٨ كام عمرك عندما تزوجتى ؟                                                     -٧
   ھل لدیك ابن معاق وكم ترتیبة ؟- ١٠مل االن ؟                                                        ھل انتى حا-٩

   كم عدد االبناء ؟– ١١
  تنظیم االسرة : ثاللثا 

   ال- نعم         ب–ھل یتم استخدام وسائل لمنع الحمل ؟ او تم استخدامھا من قبل ؟ أ  -١
 ل ؟لماذا لم تستخدمى وسائل لمنع الحم -٢
 ال تنجب                         - اخاف من استعمالھا          د– االھل والزوج یرفضون            ج - ارید انجاب اطفال                         ب-أ

   اخرى تذكر – حامل                ز – حرام          و -ھـ 
   نصحك بوسائل منع الحمل ؟ من الذى-٣
  عن االبناء بیانات : رابعا 

  الحالة الزواجیة   مكان العمل   المھنة  الحالة التعلیمیة  تاریخ المیالد  النوع   م 
              
              
              
              
              
              
              
              

  بیانات عن حاالت الوفیات من ست سنوات ماضیة :   خامسا
   ال– نعم   كام العدد               ب –لسابقة أ  سنوات ا٦ السمح هللا ھل حدثت وفیات فى العیلھ فى -١
   المھنة       -  الحالة التعلیمیة              د– النوع               ج - السن          ب-  المتوفى االول أ٢

  ؟سنة الوفاة  – ایھ سبب الوفاه                                                  و -ھـ 
   المھنة       - الحالة التعلیمیة              د– النوع               ج - السن          ب-  أالمتوفى الثانى 

   ؟سنة الوفاة – ایھ سبب الوفاه                                                  و -ھـ 
   المھنة       -            د الحالة التعلیمیة  – النوع               ج -  السن          ب-المتوفى الثالث  أ

  ؟سنة الوفاة  – ایھ سبب الوفاه                                                  و -ھـ 
   السن                   النوعاذا كان ھناك طفل توفى القدر هللا اقل من سنتین؟  

  سنة الوفاه اسباب الوفاه               



  ٢٥٧

  بشیاخات محافظة اإلسكندریة لكل ألف أمرأة   األطفال إلى النساء فى سن الحملنسبةتطور ) ٥(ملحق  رقم 
 ٢٠٠٦عام   ١٩٩٦عام  ١٩٨٦عام   ١٩٧٦ عام  القسم  الشیاخة  م  ٢٠٠٦عام   ١٩٩٦عام  ١٩٨٦عام   ١٩٧٦ عام  القسم  الشیاخة  م 
 ٢٤٨,٠٥ ١٩١,٤٩ ٣٢٤,٥٢ ٣٤٥,٥ اللبان  لكبیرة الجنینة ا ٦٨ ٢٧٤,٢٨ ٢٩٨,٤٨ ٤٥٤,٥٠ ٤٦٥,٣ المنتزه  أبوقیر الشرقیة  ١
 ١٩٤,٢٧ ٢٦٧,٦٩ ٣٠٢,٥٩ ٢٩٩,٩ اللبان  الحارة الواسعة ٦٩ ٢٦٤,٦٦ ٣٣٤,٠٩ ٤٨٦,٨٣ ٤١٣,٣ المنتزه  أبو قیر الغربیة  ٢
 ١٦٨,٤٢ ٣٧٧,٠٠ ٣٤١,٣٢ ٣٩٧,٨ اللبان  السكة الجدیدة  ٧٠ ٤١٧,٢٢ ٦٢٣,٦٥ ٨٩٦,٤٢ ٧٧٥,٤ المنتزه  التوفیقیة  ٣
 ١٧٠,٩٨ ٢٦٥,٠١ ٣٤٢,٥٠ ٣٤٣,٦ اللبان  الصابورة  ٧١ ١٦٨,٣٠ ٢٥٩,٦٠ ٤٢٨,٦٥ ٣٨٠,٤ المنتزه  السیوف بحرى  ٤
 ٢٥٠,١٨ ٢٣٦,٨٤ ٣١٣,٣٥ ٣٨١,٥ اللبان  النجع الجدید  ٧٢ ٣٠٠,٧٨ ٣١٩,٩٦ ٥٦٨,٦٩ ٦٤٩,٤ المنتزه  السیوف قبلى  ٥
 ٢٠٨,٨٦ ٢٦٩,١٥ ٤٣٧,٨٩ ٣٩٠,٨ اللبان  لنجع القدیما ٧٣ ٢٦٥,٦٧ ٣٣٤,١٨ ٥٩٣,٧٢ ٤٥١,٣ المنتزه  العمراوى  ٦
 ٢١٤,٤١ ١٩٩,٥٧ ٣١١,٢٢ ٣٤٥,٣ اللبان  باب سدرة الجوانى  ٧٤ ٤٣٢,١٧ ٥٢٢,٧٤ ٧٩٩,٨١ ٧٧٧,٩ المنتزه  القرداحى  ٧
 ٢٠٥,٩١ ٢٠٨,٣٩ ٣١١,٣٦ ٣٣٤ اللبان  حارة الفراھدة  ٧٥ ٣١٥,١٢ ٣٩٥,٣٥ ٢١٦,٢٨ ٦٠١,٩ المنتزه  المعمورة ٨
 ١٦٢,٤٤ ٢١٦,٤٩ ٣٨٢,٥٤ ٣٢٣,٣ اللبان  سوق الجمعة والمنیر ٧٦ ٢١٢,٢٢ ٣١٦,٩٩ ٥٢٦,٨٣ ٤٥١ المنتزه  مندرة بحرى ال ٩

 ٢٣٣,٦١ ٢٠٥,٢٦ ٢٢٨,٥١ ٣٤٧ اللبان  مشمس البصل  ٧٧ ٢٦٠,٢١ ٢٦٦,٣٩ ٧٠٠,٣٣ ٥٤٧ المنتزه  المندرة قبلى  ١٠
 ١٣٠,٥٣ ١١٨,٨٧ ٢٨٧,٥٢ ٣٤٦,٤١ المنشیة  المنشیة الكبرى  ٧٨ ١٥٠,٩٩ ٢٣٨,٠١ ٨٧٩,٨٥ ٧٨٦,٩ المنتزه  المنشیة البحریة  ١١
 ٢٠٠,٧٥ ٢٠٢,٨٧ ٣٢٧,٨٠ ٣٢١,١٤ المنشیة  الھامیل  ٧٩ ٤٥٣,٠٨ ٤٢٣,٠٩ ٨١٩,٠٤ ٧٣٥,٦ المنتزه  المھاجرین  ١٢
 ١٩٢,٢٨ ٢٢٣,٦٤ ٣٦١,٢٥ ٣٦٨,٧٩ المنشیة  سوق البرسیم  ٨٠ ٢٧٧,٣٣ ٣١٩,١٢ ٦٨٤,٤٥ ٧٤٩ المنتزه  الناصریة  ١٣
 ١٨٢,١٩ ٢٠٨,٠١ ٢٨٦,٣٥ ٣٠٤,٧٩ المنشیة  سوق الترك ٨١ ٤٥٩,٤١ ٤٣٠,٦٥ ٨٠٦,٧٦ ٧٣١,٢ المنتزه  خورشید البحریة  ١٤
 ٢٠٩,٨٤ ٢٠٥,٧٧ ٣٣٨,١٠ ٣٤٧,٣ الجمرك أبو شوشة  ٨٢ ٢٣٠,١٥ ٣١٤,٤٨ ٥٠٩,٨٠ ٣٩٧,٩ المنتزه  سیدي بشر بحرى  ١٥
 ٢١٨,٠٩ ١٥٤,٨٧ ٢٩١,٣٩ ٣٢٧ الجمرك البركة  ٨٣ ٢٣٧,١٢ ١٢٢,٢١ ٥٨٣,٥٠ ٥٤٣ المنتزه  سیدي بشر قبلى  ١٦
 ٢٠٧,٢٤ ٢١١,٤٦ ٣٦٤,٧٦ ٤١٤ الجمرك البلفطریة  ٨٤ ٣٥٢,٥٧ ٣٨٧,٤٦ ٧٥٩,٣٣ ٧٠٠٠ المنتزه  طلمبات الطابیة  ١٧
 ١٧٧,١١ ١٩٦,١٣ ٢٧٤,٦٦ ٢٤٦,٨ الجمرك التمرازیة  ٨٥ ٢١٥,٦٠ ٢٤٠,٧٠ ٣٨٦,١٣ ٤١٥,٤ الرمل القصعى بحرى  ١٨
 ١٢٢,٧٠ ١٨٢,١١ ٣١٣,٠١ ٢٧٤,٩ الجمرك الحجازى ٨٦ ٢٠٨,٥١ ٣٠٣,٨٩ ٤٧٨,٨٥ ٤٨٨,٥ الرمل القصعى قبلى  ١٩
 ٢٠٢,٦٣ ٢٤٦,١٧ ٣١٥,٦٤ ٣٢٥ الجمرك الحلوجى  ٨٧ ٢٦٧,٥٣ ٣٠٧,٤٧ ٦٤٨,٢٠ ٧٥٢ الرمل دنا الجدیدة  ٢٠
 ١٤٩,٦٤ ٨٧,٨٤ ٢٧٨,٢٥ ٢٣٣ الجمرك السیالة شرق  ٨٨ ١٥٩,٦٧ ٢٦٦,٠٣ ٣٠٩,٣٢ ٣٥٥,٣ الرمل سان استیفانو ٢١
 ٢١٧,٥٦ ١٣٧,٠٩ ٢٨١,٥٥ ٢٦٧,٧ الجمرك السیالة غرب  ٨٩ ١٩٦,٣٧ ١٨٨,٦١ ٢٧٥,١٦ ٣٥٠,٧ الرمل فلمنج ٢٢
 ٢٢٩,٤١ ٢٤٩,٦٠ ٣٦,٢٢ ٢٦٦,٤ الجمرك الشمرلى  ٩٠ ٤٠٥,٨٣ ٤١٨,٩٠ ٧١٠,٦٤ ٨٠٦,٢ الرمل ابیس وخورشید ٢٣
 ١٦٣,٣٠ ٢٤٧,٧٤ ٣٣٩,٢٦ ٣١٩,٥ الجمرك الصیادین  ٩١ ٢١٤,٢٩ ٣٤٤,٨٧ ٤٨٧,٠٩ ٥١٢,٤ الرمل الظاھریة  ٢٤
 ٢١٦,٤٧ ١٧٨,٩٩ ٣٠٠,٧١ ٣٠٣,٢ الجمرك المزار ٩٢ ٢٣٢,١٤ ٢٥٦,٥٥ ٣٦٩,٦٢ ٣٨٣,٢ الرمل العاقسة وباكوس ٢٥
 ١٥٤,٣٦ ٢٤٩,٣٩ ٢٨٩,٧٢ ٢٥٦,٥ الجمرك المغاورى  ٩٣ ٢٧٠,٨٠ ٢٩٠,٧٢ ٥٥٨,٦١ ٦٥٥ الرمل المحروسة  ٢٦
 ١٩٠,١٣ ٢١٦,٨٠ ٩٦,٧٠ ٢٥٦,٥ الجمرك حارة مدورة  ٩٤ ٣٩٢,٠٠ ٤٣١,٢٠ ٧٦٧,٣١ ٧٢٧,٧ الرمل حجر النواتیة  ٢٧
 ١٧٥,٣٨ ٢١٥,١٩ ٢٥٣,٥٩ ٢٣٧,٧ الجمرك رأس التین  ٩٥ ٢٢٢,٥٥ ١١٢,٦٣ ٣٩٤,٧٣ ٣٧٧,٨ الرمل زعربانة والحمام ٢٨
 ٢٢٨,٠٤ ٣٠٤,٠١ ٤٢٣,٠٢ ٣٠٦,١ الجمرك زاویة القبانیة  ٩٦ ١٤٤,٦٩ ٢٠٠,٨٩ ٣٢٧,٧٩ ٣٢٠,٥ سیدي جابر أبو النواتیر  ٢٩
 ٢٢٠,٦٢ ٢٢٨,١٠ ٣٠١,٩٨ ٢٤٧,٢ الجمرك زاویة خطاب ٩٧ ١٩٦,١٧ ١٧٧,٥٤ ٢١٦,٥٧ ٢٧٣,٧ سیدي جابر الریاضة  ٣٠
 ٢٣٤,١٤ ٢٠٦,٤٨ ٣٢٦,٥٥ ٣٤٣,٣ الجمرك سوق السمك القدیم  ٩٨ ١٦٧,٥٢ ٢٠٦,٦٢ ١٩٩,٦٨ ٢٣٩,٥ سیدي جابر سیدي جابر  ٣١
 ١٩٤,٣١ ٢٣٣,٧٧ ٢٦٧,٦٨ ٣٠١,٢ الجمرك صفر باشا ٩٩ ٣٣٢,٨٧ ٤٠٤,٣٩ ٧٣٠,٩٤ ٧٦٩,٥ سیدي جابر عزبة النزھة  ٣٢
 ١٥٨,٥٤ ١٩٨,٥٣ ٣٤٦,٦٦ ٣٨٥,٥ الجمرك فبو المالح ١٠٠ ١٥٩,١٠ ٣٠٦,٣٠ ٣٨٣,٩٧ ٤٢٥,٥ سیدي جابر عزبة سعد ٣٣



  ٢٥٨

 ٢١٩,٦٨ ٢٩٦,٦٨ ٤٩٤,٠٨ ٤٥١ نا البصلمی البورصة  ١٠١ ١٧١,١٦ ٢٠٤,٣٠ ٢٥٦,٦٥ ٢٥٢,٦ سیدي جابر مصطفى كامل وبولكى ٣٤
 ٢٢٠,٤٧ ٢١٢,٥٨ ٣٩٥,٢٤ ٣٥٤ مینا البصل العامود السوارى  ١٠٢ ١٩٠,٢٣ ١٨٧,٠٦ ٢٥٩,٤١ ٢٦٧,٨ باب شرقى  االبراھیمیة بحرى  ٣٥
 ٢٧٣,٢١ ٣١٨,٨٧ ٦٢٩,٢٦ ٦٤٤,٦ مینا البصل المتراس ١٠٣ ١٤٦,٩٤ ١٩٤,١١ ٢٣٤,٢٧ ٣٢٣,٥ باب شرقى  االبراھیمیة قبلى والحضره  ٣٦
 ٢٦٢,٤٧ ٣٠٤,٧١ ٤٧٥,٣٥ ٤٦٦,٧ مینا البصل القبارى  ١٠٤ ٦٦,٥٠ ١٣١,٠٥ ١٥٦,٢٣ ٢١٢,٨ باب شرقى  االزاریتو والشاطبى  ٣٧
 ٢٣٩,١٤ ٢٤٢,٨٥ ٤٠٥,٦٥ ٤٤٦,٧ مینا البصل الوردیان شرق  ١٠٥ ١٦٧,٤٦ ٢١٤,٧٣ ٣٣٥,١٨ ٣٨٦,٣ باب شرقى  الحضرة قبلى  ٣٨
 ٢٢٦,١٢ ٢٦٣,٨٢ ٤٤١,٧٨ ٤٥٤,٥ مینا البصل الوردیان غرب ١٠٦ ١٣٤,٤٨ ٢١٨,٨٤ ٢٣٩,٨٧ ٣١١,٨ باب شرقى  یاهباب شرقى ووابور الم ٣٩
 ٢٥٣,٦١ ١٤٢,٧٦ ٥٨٠,١١ ٦٤٨,٨ مینا البصل الوردیان قبلى  ١٠٧ ٤٢٦,٥٤ ٢١٥,٦٢ ٣٧٦,٢١ ٥٠٣,٤ باب شرقى  عزبة الجامع  ٤٠
 ٢٦١,٥٧ ٣٠٣,٩٠ ٤٨٩,٣٩ ٤٦٩,٢ مینا البصل المفروزة شرق ١٠٨ ٢١٧,٨٩ ٢٢٠,٣٧ ٣٢٩,٢٤ ٣٥٧,٣ محرم بك  الباب الجدید الشرقى  ٤١
 ٢٥٩,٤١ ٢٦٥,٣٢ ٥٥٨,٤٣ ٦٦٣,٧ مینا البصل المفروزة غرب  ١٠٩ ١٧٠,٢٨ ٢١٧,٨١ ٢٧٠,٠٣ ٢٦٥,٣ محرم بك  الباب الجدید غرب ومنشأه ٤٢
 ٢٤٥,٥٢ ٢٨٣,٨١ ٥٠٦,٥٨ ٣٨٤ مینا البصل صالح طابیة  ١١٠ ٣٧١,٤٢ ٤٠٥,٣١ ٧٦٥,٩٩ ٩٣٤,٤ محرم بك  الصبحیة وعزبة شركس ٤٣
 ١٢٥,٥٠ ٢٧٣,٢٠ ٤١٢,٥٧ ٣٩٤,٥ مینا البصل كوم الشقافة  ١١١ ١٨٠,٤٢ ٢٠١,٤٦ ٣٠٦,١٣ ٣٣٣,٤ محرم بك  أمبروزز ومحرم بك ٤٤
 ٣٤٩,١٨ ٤٣٩,١٢ ٦٦٠,١٤ ٨٣٦,٢ الدخیلة  البیطاش شرق ١١٢ ١٧٨,٤١ ٢٢٣,٠٤ ٢٩٧,٩٣ ٢٩٤,٤ محرم بك  بوالینو االسكندرانى  ٤٥
 ٣٧٧,٥٣ ٤٥٧,٨٣ ٨٠٠,٤٨ ٨٠٧,٣ الدخیلة  البیطاش غرب ١١٣ ٢٠٦,٢٦ ٢٢٧,٣٧ ٣٤٤,٩٦ ٣٨٤ محرم بك  راغب باشا ٤٦
 ٣١٢,١١ ٤٧٦,٨١ ٧٥٨,٧٦ ٦٥٨,٥ الدخیلة  الدخیلة  ١١٤ ٤٥١,٨٩ ٥٤٠,٩٨ ٠,٠٠   محرم بك  أبیس ٤٧
 ٣٦٣,٨٤ ٥٦٦,٠٨ ٨٠٩,٧٠ ٨٣٦ الدخیلة  ى البحریة العجم ١١٥ ٢٥٦,٧٠ ٢٠٥,٣١ ٢٩٧,٠٦ ٣١٩,٨ العطارین  السورى ٤٨
 ٢٦١,٣٩ ٣٣٥,٠٤ ٦٨١,٩٢ ٥٦٣,٩ الدخیلة  المكس ١١٦ ١٩٥١,٥١ ١٨٢,١٩ ٢٧٢,١٨ ٣٢٤ العطارین  العطارین شرق  ٤٩
 ٣٧٠,٧٢ ٥٧٤,٤٠ ٤٣٣,٣٩ ٨١٧,٠٠ العامریة  العامریة شرق  ١١٧ ١٩٣,٧٧ ١٩٩,٥٩ ٢٦٤,١٩ ٣١٧ العطارین  العطارین غرب ٥٠
 ٤٠٠,٢٦ ٤٦٣,٨٢ ٦١٥,٧٣ ١١٥٩,٢٤ العامریة  العامریة غرب  ١١٨ ٢٣٥,١٠ ٢٣٤,٤٧ ٢٥٩,٠٨ ٢٨٦ العطارین  المرغنى ٥١
 ٤٦٢,٨٩ ٤٦٠,٤٦ ٨٩١,٤٦ ١٠١٦,٣٩ العامریة  الذراع البحرى  ١١٩ ٩٥,١٤ ١٦١,٦٥ ١٧٩,٨٣ ٢٣٣,٩ العطارین  المسلة شرق ٥٢
 ٤٦١,١٩ ٣٠١,٢٢ ٨٤٣,٠٥ ٩١٥,٦٦ العامریة  العجمى القبلیى  ١٢٠ ٩٦,٣٦ ١٦٦,٠٦ ٢٢٨,٧٨ ٢٦٣,٤ العطارین  المسلة غرب ٥٣
 ٥١٩,٣٦ ٦٠٠,٠٠ ٩٦٨,٣٣ ٩٠٩,٣٦ العامریة  الھواریة  ١٢١ ١٧٧,٥٣ ٢٠٧,٠٣ ٣١١,٨٧ ٣٠٧,٢ العطارین  كوم الدكة شرق ٥٤
 ٤٤٢,٨٥ ٥٢٦,٧٣ ٨١٧,٥٣ ١٠١٦,٧٩ العامریة  ایكنجى مریوط ١٢٢ ١٦٩,٦٩ ١٤٦,٤٦ ١١٦,٠٩ ٢٧٥ العطارین  كوم الدكة غرب ٥٥
 ٤٤٠,٠٦ ٤٧٣,٠٥ ٥٠٠,٠٠ ٦٩٥,٠٠ العامریة  زاویة عبد القادر  ١٢٣ ١٨٣,٣٨ ٢٦٧,٣٥ ٤٠١,٧٩ ٤١٩,٥ كرموز الكارة والطوبجیة  ٥٦
 ٥٣٤,٨٨ ٦٧٠,٩٠ ٩٠٣,٠٥ ٨٩٥,٣٢ العامریة  قطاع النھضة  ١٢٤ ١٥٧,٧٥ ٢٥٠,٥٥ ٣٦٤,٧٥ ٣٨٨,٣ كرموز باب سدرة البرانى شرق  ٥٧
 ٤٤٨,٢٧ ٥٢٨,٩٥ ٨٣٠,٢٤ ٨٩٢,٦٦ العامریة  قطاع مریوط ١٢٥ ٢٤٠,٢٠ ٢٣٥,٩٢ ٣٧٩,٩٨ ٣٨٠,٥ كرموز باب سدرة البرانى غرب ٥٨
 ٤٧١,٩٥ ٥٩٠,٦٥ ٨٧٩,٩٦ ١٠٢٧,٠٣ العامریة  مرغم  ١٢٦ ٢٣٣,١٢ ٢١١,٠٠ ٣٣٣,١٢ ٣٧٠,٤ كرموز باب سدرة بحرى  ٥٩
 ٤٩٣,٨٣ ٦٢٨,٤٠ ٧٧٠,٨٧ ٨٥٢,٥٥ برج العرب مدینة برج العرب  ١٢٧ ١٩٨,٣٧ ٢٣٢,٤٤ ٣٤٩,٣٧ ٣١٦,٩ كرموز جامع سلطان  ٦٠
 ٤٩٤,١٥ ٤٨٣,٢٥ ٠,٠٠   برج العرب أبو صیر ١٢٨ ١٩١,٠٥ ٢٩٩,٤٤ ٣٨٥,٨٦ ٤٢٤,٣ كرموز غیط العنب شرقى  ٦١
 ٥٨٩,٤١ ٥٦٦,٦٣ ٠,٠٠   برج العرب الجویري ١٢٩ ١٩٤,٠٠ ٢٥٦,١٦ ٤٥٠,٥٤ ٥١١,٨ كرموز غیط العنب غربى  ٦٢
 ٤٦٧,٠٣ ٨٠٥,٢٨ ٨١٩,١٣ ٣٩٥,٠٨ برج العرب الذراع البحرى  ١٣٠ ٢٥٦,٠٨ ٢٢٤,٩٣ ٣٨٥,١٤ ٤٥٦ كرموز كرموز غرب  ٦٣
 ٥٠٥,١٠ ٥٤٧,٠١  ٠,٠٠   برج العرب السنافرة  ١٣١ ٢١٤,٤٠ ٢٤٠,٠٤ ٣٤٩,١٢ ٣٧٣,٧ كرموز نوبار  ٦٤
 ٤١٨,٠٠ ٦٨٠,١٥ ٠,٠٠   لعرببرج ا العربانیات ١٣٢ ١٨٣,٠٣ ١٩٦,٦٠ ٣٤٨,٨٠ ٣٤٨,٤ كرموز كرموز شرق  ٦٥
 ٤٦٨,٩٥ ٥٨٠,٦٧ ٧٩٢,٦٤ ٥٢٠,٠٠ برج العرب بھیج ١٣٣ ٢١٧,١٥ ٢٣١,٧٤ ٢٨٥,٩١ ٣٨٧,٤ اللبان  الجدد واللبان  ٦٦

الجنینة الصغیرة وكوم  ٦٧ ٧٢٤,٦٨ ٩٦٤,٢٩ ١٢٦٨,٤٦ ٩٧٤,١٤ برج العرب حوض سكرة ١٣٤
 ١٨٤,٦٢ ٢١٧,٣٩ ٣٠٨,٣٧ ٣٦٠,٤ اللبان بكیر

 ٤٧٧,٩٢ ٣٨٤,٦٢ ٠,٠٠   برج العرب ملیصح ١٣٥

  بة األطفال إلى النساء فى سن الحمل بشیاخات محافظة اإلسكندریة لكل ألف أمرأة تطور نس) ٥(تابع ملحق  رقم 
 



  ٢٥٩

  
  توقع تقریر التنمیة البشریة للحیاة بمحافظات الجمهوریة) ٦( ملحق رقم 

  
 توقع الحیاة عند المیالد  توقع الحیاة عند المیالد 

 ٢٠٠٦ ١٩٧٦ المحافظة  ٢٠٠٧ ١٩٧٦ المحافظة 
 ٧١,٦ ٥٠,١ بنى سویف ٧١,٣ ٥٧ القاھرة

 ٦٩,٥ ٤٩,٣ الفیوم ٧٢ ٥٩,١ اإلسكندریة
 ٦٩,٣ ٥٢,١ المنیا ٧٢,٧ ٥٩,٢ بورسعید
 ٧٠,٧ ٥٣,٢ أسیوط ٧٢,٣ ٥٢,٦ السویس

 ٧٠,٥ ٥٤,٧ سوھاج ٧٢,٢ ٥٧,٦ المحافظات الحضریة
 ٧٠,٥ ٥٣,٦ قنا ٧٢,٦ ٥٧,٥ دمیاط

 ٦٩,٨ ٠ األقصر ٧١,٨ ٥٦,٩ الدقھلیة
 ٧١,٢ ٥١,٤ أسوان ٧١,٢ ٥٤,٦ الشرقیة
 ٧٠,٢ ٥٣ جھ القبليالو ٧٢,٧ ٥٣,٩ القلیوبیة

 ٧١,٢ ٠ البحر األحمر ٧٠,٦ ٥٦,٦ كفر الشیخ
 ٧١,٢ ٠ الوادى الجدید ٧٢,٣ ٥٥,٥ الغربیة
 ٧١,١ ٠ مطروح ٧١,٥ ٥٤,٨ المنوفیة
 ٧١,٢ ٠ شمال سیناء ٧١,٥ ٥٦ البحیرة

 ٧١,١ ٠ جنوب سیناء ٧٠,٩ ٥٧,٧ اإلسماعیلیة
 ٧١,١ ٠ محافظات الحدود ٧١,٥ ٥٥,٦ الوجھ البحري

 ٧١,٧ ٥٥ مصر ٦٩,٥ ٥٥,٢ لجیزةا
  ٢٦٧ ص٢٠١٠مصر تقریر التنمیة البشریة : المصدر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ٢٦٠

  
  )٢٠٠٦-١٩٧٦( تطور معدل النمو السكانى بشیاخات محافظة اإلسكندریة للفترة مابین  ) ٧( ملحق رقم 

  

 معدل النمو  ٢٠٠٦ معدل النمو  ١٩٩٦ معدل النمو  ١٩٨٦ ١٩٧٦ القسم  الشیاخات   
   النمو للفترة معدل

)٢٠٠٦ -  ١٩٧٦( 

 ١٢,٦ ٨,٣ ١٣٦٦٨٤ ٢٠,٥ ٥٩٥٥٥ ٩ ٧٦٩٦ ٣١٢٧ الدخیلة  العجمى البحریة  ١

 ١٢ ١٣ ٧٣٥٥٥ ١٠,٥ ١٩٩٤٦ ١٣,٩ ٦٩٣٤ ١٧٢٥ الدخیلة  البیطاش غرب ٢

 ١١,٣ ٦,٤ ٥٧٠٨٩ ٢٥ ٣٠١٦٨ ٢,٣ ٢٣٩٥ ١٩٠٠ العامریة  زاویة عبد القادر  ٣

 ١٠ ١٤,٣ ٥٣٠٥٩ ٩,٤ ١٢٧٥٣ ٦,٥ ٤٩٩٧ ٢٦١٠ العامریة  الذراع البحرى  ٤

 ٩,٨ ٤,٦ ٤٤٠٩٠ ٦,٧ ٢٧٩٤٧ ١٨ ١٤٣٢٩ ٢٣٤٦ العامریة  العامریة غرب  ٥

 ٩,٢ ١١,٧ ١٦٣٦٣ ٥ ٥٠٩٤ ١٠,٨ ٣٠٣١ ١٠٢٥ الدخیلة  البیطاش شرق ٦

 ٨,٩ ١٣,٦ ١٣٧٠٧٧ ٤,٤ ٣٥٠٢٤ ٨,٦ ٢٢٦١٩ ٩٥٧١ المنتزه المندرة بحرى  ٧

 ٨,٥ ١٢,٦ ١٥٣٣٦ ٦ ٤٣٣٧ ١,٩- ٩٩٧ ١٢٠٦ العامریة  العجمى القبلیى وام زغیو ٨

 ٨,٤ ٥,٨ ١٣٣١٤٦ ٨,٩ ٧٤٤٣٩ ١٠,٣ ٣٠٤٣٢ ١٠٨٢٥ الرمل حجر النواتیة  ٩

 ٨,٣ ٧,١ ٧٨١٩٠ ٧,٥ ٣٨٤٤١ ١٠,٥ ١٨٢٠٧ ٦٣٨٢ المنتزه خورشید البحریة  ١٠

 ٧,٦ ٨,٨ ١٣٨٤١٨ ٦,٧ ٥٧٢٣٥ ٧,٣ ٢٩٢٣٣ ١٣٩٩٢ العامریة  قطاع مریوط ١١

 ٧,٢ ٧,٥ ٢٣٢٧٣ ٤,٧ ١١٠١٩ ٩,٤ ٦٩٠٦ ٢٦٨٧ العامریة  مریوطایكنجى  ١٢

 ٧ ٦,٥ ٣٨٩٩١ ٩ ٢٠٢٠٥ ٥,٧ ٨١٩٠ ٤٦٠٨ المنتزه المھاجرین  ١٣

 ٦,٦ ٧,٢ ٣٨٤٦١ ٣,٥ ١٨٧٧٨ ٩ ١٣٢٧١ ٥٣٣٦ الرمل ابیس وخورشید ١٤

 ٦,٤ ٤,٦ ٣٨٨٣٤ ٤,٩ ٢٤٥٠٠ ٩,٦ ١٤٩٥٦ ٥٧٠٨ العامریة  العامریة شرق  ١٥

 ٦,١ ٠,٠٤- ٣١٣٣٣ ٤,٥ ٣١٤٧٠ ١٣,٨ ٢٠١١٤ ٥٠٥٥ تزهالمن العمراوى  ١٦

 ٦ ٩,٧ ٨٥٠٢ ٠,٨ ٣٢١٧ ٧,٥ ٢٩٦٢ ١٤٠٣ العامریة  الھواریة  ١٧

 ٦ ٥,١ ٥٥٩٠٦ ٥,٤ ٣٣٥٨٦ ٧,٦ ١٩٥٥٦ ٩١٢٣ المنتزه المنشیة البحریة  ١٨

 ٥,٩ ٤,١ ٧٥٤١١ ٤,٩ ٥٠١٦٥ ٨,٦ ٣٠٧٨٩ ١٢٩٣٥ العامریة  قطاع النھضة  ١٩

 ٥,٥ ٢,١ ٢٦٧١٣٩ ٥,٥ ٢١٦٤٦ ٩ ١٢٤٤٥٠ ٥٠٥٦٩ لمنتزها المندرة قبلى  ٢٠

 ٥,٢ ١,٩- ٢٥٣٠٢ ١,٨ ٢٥٧٨٤ ٣,٥ ٢١٤٩٤ ١٥٠٩٣ المنتزه أبو قیر الغربیة  ٢١

 ٥,١ ٣,٧ ١٧٦٣٧ ١,٩ ١٢٢٢٧ ٩,٧ ١٠١١٢ ٣٨٤٠ برج العرب  بھیج ٢٢



  ٢٦١

 ٣,٧ ٤٣٨١١ ٣,٩ ٣٠٤١٣ ٧,٦ ٢١٢٤٤ ٩٨٥٨ المنتزه المعمورة ٢٣
٥ 

 ٥ ٣,٤ ٧٠٠٥٢ ٣,٨ ٤٩٦٨٤ ٧,٧ ٣٣٩٢٣ ١٥٧٦١  جابرسیدي عزبة النزھة  ٢٤

 ٥ ٠,١٨ ٥١٢٧٥ ١,٥- ٥٠٣٤٤ ٠,٦- ٥٨٦٩٦ ٦٢٤٨١ باب شرقى  الحضرة قبلى  ٢٥

 ٤,٢ ٤,٦ ٥٦٢٣٩ ٣,٢ ٣٥٥٠٧ ٤,٧ ٢٥٩٠٧ ١٦١٨٣ المنتزه سیدي بشر بحرى  ٢٦

 ٤,٢ ٢,٤ ١٢٤٢٩ ٦,٥ ٩٧٧١ ٣,٨ ٥٨٢ ٣٤٨٦ برج العرب  مدینة برج العرب  ٢٧

 ٤,٢ ٠,١ ٨٧١٨٣ ٤,٢ ٨٦٢٨٠ ٨,٣ ٥٦٧٥٢ ٢٤٨٦٠ الدخیلة  لة الدخی ٢٨

 ٤ ٢ ٢٤٩٥١١ ٣ ٢٠٣٣٠٤ ٦,٨ ١٤٩٨٧٤ ٧٥٧٥٨ المنتزه سیدي بشر قبلى  ٢٩

 ٣,٦ ٣,٤ ١٦١٠٤٦ ٠,٩ ١١٤٨٠١ ٦,٥ ١٠٤٥٦٥ ٥٤٨١٥ المنتزه السیوف قبلى  ٣٠

 ٣,٣ ٢,٨ ٨٥٥٧ ٣,١ ٦٤٨٠ ٣,٩ ٤٧٥٣ ٣٢١٣ المنتزه القرداحى  ٣١

 ٣,٣ ٠,٧- ١٢٠٩٢ ٥,٥ ١٢٩٢٦ ٤,٩ ٧٤٤٤٨ ٤٥٢٨ المنتزه  التوفیقیة ٣٢

 ٣,٢ ٣,٥ ٦٩٤٤٤ ٥ ٤٨٩٩٥ ١ ٢٩٧٠٩ ٢٦٨٠٠ سیدي جابر عزبة سعد ٣٣

 ٣,٢ ٠,٤ ٨٣٦٨ ٠,٧- ٨٠٧٧ ٠,٢- ٨٦٧٢ ٨٨٦١ باب شرقى  باب شرقى ووابور المیاه ٣٤

 ٣,١ ٧,٢ ١٥٠٠٥ ٠,٠١ ٧٠٩٠ ١,٧ ٧٠٧٩ ٥٩٥٧ المنتزه أبوقیر الشرقیة  ٣٥

 ٣ ٢٣,٧ ١٢٨٠ ١٨- ١٢٠ ٣,٦ ٧٣٨ ٥١٥ برج العرب  ض سكرةحو ٣٦

 ٢,٧ ٠,٠٤ ٩٧٦٤٠ ٣ ٩٧٢٣٩ ٤,٩ ٧١٣٤٤ ٤٣٤٦٦ مینا البصل )ُأم كبیبة سابقا ( المتراس  ٣٧

 ٢,٤ ١٦,٨ ٣٨٠٥٧ ٥,٧ ٧١٩٩ ١٥ ٤٠٧٧ ٩٠٩ العامریة  مرغم  ٣٨

 ٢,٤ ٢,٢ ٥٤٥٥٥ ٢,١ ٤٣٧٠٧ ٢,٩ ٣٥٤٤٦٦ ٢٦٤٥٠ الرمل سان استیفانو ٣٩

 ٢,٤ ٠,٢ ٣٣٧٥١ ٠,٨- ٣٣٠٩٢ ٧,٨ ٣٥٨٢٧ ١٦٤٧٢ الرمل العاقسة وباكوس ٤٠

 ٢,٣ ٢,٢ ٣٠٠٥١ ٠,٧ ٢٤٢١٢ ٤ ٢٢٥٨٧ ١٥١١١ الدخیلة  المكس ٤١

 ١,٩ ٢,٢ ١٢٢٦٠ ٠,٧ ٩٨٢٥ ٢,٨ ٩١٦٤ ٦٩٣٢ المنتزه الناصریة  ٤٢

 ١,٨ ١,٩ ٤٤٨٢١ ١,٢ ٣٧٠٦٠ ٢,٣ ٣٢٧٧١ ٢٥٩٥٥ المنتزه السیوف بحرى  ٤٣

 ١,٨ ٠,١ ١٤١٠١ ١ ١٣٩٣٤ ٤,٥ ١٢٦٥٦ ٨٣٤١ المنتزه طابیة طلمبات ال ٤٤

 ١,٥ ٠,٥ ٦٨٧٤٦ ١,٧ ٦٥٤٤٣ ٢,٤ ٥٤٩٢٥ ٤٣٢٢٤ الرمل الظاھریة  ٤٥

 ١,٤ ٤ ٤٠٥٠١ ١,٤- ٢٦٩٧٤ ٠,٠٩ ٣١٠٦٢ ٣٠٧٨١ باب شرقى  عزبة الجامع  ٤٦

 ١,٤ ٠,٧ ١٥٩٤٣ ٣٣ ١٤٩٢٢ ٠,٣ ١٠٧٧٤ ١٠٤٥٠ سیدي جابر مصطفى كامل وبولكى ٤٧

 ١,٤ ٠,٠٣ ٢٢٠٠٨ ١,٢ ٢١٩٣٩ ٢,٩ ١٩٤١٨ ١٤٥٥٧ سیدي جابر و النواتیر أب ٤٨

 ١,٤ ٠,١- ٢٤٦٨٣ ١,٨- ٢٤٩٩٧ ١- ٣٠٠٢٢ ٣٣٣٣٣ باب شرقى  االبراھیمیة بحرى  ٤٩

 ١,٣ ٤,١ ٤٧١٢٦ ٥- ٣١٢٩٩ ٤,٩ ٥١٧٩٢ ٣١٧٧٩ محرم بك الصبحیة وعزبة شركس ٥٠

 ١,٣ ١,٩ ٤٠٧٥٠ ٠,٤ ٣٣٦٤٤ ١,٩ ٣٢٤٦٧ ٢٧٦٩٧ الرمل فلمنج ٥١
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  ٢٦٢

 ٢- ٣٣١١١ ٠,٢- ٤٠٦٤٣ ٥,٦ ٤١٤٥١ ٢٣٦٧١ مینا البصل الوردیان قبلى  ٥٢
١,١ 

 ١ ٠,٨ ٤٦٥٠٠ ١,٢ ٤٢٨٥٠ ١ ٣٧٩٩٨ ٣٤٢٨٢ الرمل زعربانة والحمام ٥٣

 ١ ٠,٦- ٥١٥٤٨ ٠,٢- ٥٤٦٢٠ ٣,٧ ٥٥٩٥٥ ٣٨٦٧٣ الرمل المحروسة  ٥٤

 ٠,٩ ١١,١ ٣٨٢٠ ٥,٨- ١٢٥٦ ٢,٨- ٢٢٤١ ٢٩٥٥ برج العرب  الذراع البحرى  ٥٥

 ٠,٩ ١,١- ٢٠٣٣٤١ ٠,٢- ٢٢٦٤٥٠ ٤ ٢٣٠٨٩٧ ١٥٥٠٦٦ الرمل دنا الجدیدة  ٥٦

 ٠,٨ ٠,٤ ٤٤٥٥٠ ٠,١ ٤٢٩٧٥ ٢ ٤٢٤٠١ ٣٤٧٠٤ الرمل القصعى قبلى  ٥٧

 ٠,٠٢ ١,٨- ٢٤٦٨ ٢- ٢٩٥٦ ٣,٩ ٣٦٢٦ ٢٤٤٧ اللبان  سوق الجمعة والمنیر ٥٨

 ٠,٠١ ٠,٤- ٦٧٤٠ ١,٦ ٦٧٦٥ ١,٦- ٥٧٤١ ٦٧١٢ الجمرك الصیادین  ٥٩

 ٠,٠١- ٠,٧- ٦٦٩٣ ١,٣ ٧٢٣٠ ٠,٧- ٦٣٠٢ ٦٧٢٧ المنشیة الھامیل  ٦٠

 ٠,١- ١,٤- ١٩٨٤٨ ٠,٦- ٢٢٧٧٦ ١,٦ ٢٤٢٤٩ ٢٠٥٢٣ مینا البصل الوردیان غرب ٦١

 ٠,٤- ٢,٣- ٤٥٢٥ ٠,٧ ٥٧٠٣ ٠,٣ ٥٣٢٣ ٥١٥٧ الجمرك التمرازیة  ٦٢

 ٠,٥- ٠,٩- ٢٥٠٧٤ ٠,٧- ٢٧٤٩٢ ٠,٢ ٢٩٥٢٨ ٢٩٠٠٧ مینا البصل المفروزة شرق ٦٣

 ٠,٥- ٤,١- ١١٠٠٥ ١,٦- ١٦٦١٣ ٤,٣ ١٩٤٥٦ ١٢٦٦٠ مینا البصل طابیة صالح  ٦٤

 ٠,٧- ٣,٣- ٢٨٠٦٩ ٢,٣- ٣٨٩٠٠ ٣,٤ ٤٩١٣٣ ٣٤٧٩٧ مینا البصل المفروزة غرب  ٦٥

 ٠,٨- ٠,٣ ٤٨٧٥ ١,١- ٤٧٣١ ١,٦- ٥٢٩٠٩ ٦٢٣٠ العطارین كوم الدكة شرق ٦٦

 ٠,٨- ١,٥- ٥٠٨٩ ٠,٣- ٥٩١٤ ٠,٨- ٦٠٨٩ ٦٦٣١ الجمرك رأس التین  ٦٧

 ٠,٩- ٠,٤- ٣٧٠٤٧ ٠,٢ ٣٨٣٩٦ ٢,٧- ٣٧٤٨٠ ٤٩٠٠٣ الرمل القصعى بحرى  ٦٨

 ٠,٩- ٠,٦- ١٢٠٠٢ ٢,٧- ١٢٧٤٤ ٠,٥ ١٦٧٤٢ ١٥٨٧١ سیدي جابر الریاضة  ٦٩

 ٠,٩- ٠,٦- ٤٥٠٣ ١,٤- ٤٧٩٦ ٠,٦- ٥٥٢٢ ٥٨٣٩ الجمرك زاویة القبانیة  ٧٠

 ٠,٩- ١- ١٣٥٢٠ ٢- ١٥٠٠٦ ٠,٧ ١٨٣٧٢ ١٧١١٤ البصلمینا  الوردیان شرق  ٧١

 ٠,٩- ١,٩- ٣٩٥٦١ ١,٦- ٤٧٩٠٣ ٠,٤- ٥٦٥٧٨ ٥٨٨٥٩ باب شرقى  االبراھیمیة قبلى والحضره  ٧٢

 ١,١- ٠,٧ ١٥٣٤١ ٢,٨- ١٤٣٣٨ ١,٢- ١٩١٢٧ ٢١٥١٥ باب شرقى  االزاریتو والشاطبى  ٧٣

 ١,١- ٠,٥- ٧٦٥٣ ١,٧- ٨٠٤٤ ١,٢- ٩٥٧٤ ١٠٧٤٦ الجمرك السیالة غرب  ٧٤

 ١,١- ٠,٩- ٤٤٦٨٠ ١,٩- ٤٨٩٤٢ ٠,٦- ٥٩٠٩٢ ٦٢٨٦٧ محرم بك بوالینو االسكندرانى  ٧٥

 ١,١- ١,٢- ٣٦٨٥٥ ١,٦- ٤١٥٢٩ ٠,٥- ٤٨٨٥٤ ٥١٣٩٢ سیدي جابر سیدي جابر  ٧٦

 ١,٣- ٠,٢- ٣٣٧٢ ١,٥- ٣٤٤١ ٢,١- ٣٩٩٣ ٤٩١٩ الجمرك الحلوجى  ٧٧

 ١,٤- ٢- ٣٥١٧ ٠,٦- ٤٢٨٣ ١,٧- ٤٥٤٣ ٥٤١٤ كرموز باب سدرة البرانى غرب ٧٨

 ١,٤- ٢,٤- ١٤٦٦٥ ٣,٩- ١٨٦١٤ ٢ ٢٧٤٤٧ ٢٢٣٥٦ كرموز الكارة والطوبجیة  ٧٩

 ١,٧- ٥,٢ ١٦٥٩٩ ٩,٩- ٩٩٠٠ ٠,٢- ٢٦٨٦٠ ٢٧٣٢٠ كرموز غیط العنب غربى  ٨٠
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  ٢٦٣

 ٠,٦- ٩٥٨٠ ٢,٧- ١١٠٥٢ ٠,٩- ١٤٤٧٣ ١٥٩٣٢ كرموز كرموز شرق  ٨١
-١,٧ 

 ١,٧- ١,٥- ٢٣٨٣ ٠,٩- ٢٧٦٤ ٢,٦- ٣٠٣٣ ٣٩١٧  اللبان الصابورة  ٨٢

 ١,٧- ٢,٨- ٤٧٥٩ ٢- ٦٣٠٥ ١- ٧٧٩١ ٧٨٧٩ مینا البصل البورصة وكفر عشري ٨٣

 ١,٨- ٣٠,٢ ٣١٩٦٦ ٣٥- ١٥٥٥ ٠,٤- ٥٢٧٠٨ ٥٤٥٠٤ كرموز غیط العنب شرقى  ٨٤

 ١,٨- ٠,٨- ١٩٠٨٥ ٣,٣- ٢٠٠٥١ ١,٦- ٢٧٩٣٥ ٣٢٩١٦ كرموز نوبار  ٨٥

 ١,٨- ٠,٨- ٥٣٢٦ ٤,٩- ٥٧٧١ ٠,٢ ٩٣٧٤ ٩٢٣٠ لجمركا زاویة خطاب ٨٦

 ١,٨- ١,٢- ٦٢٠٩ ٢,٣- ٧٠٢٣ ١,٧- ٨٨٦٥ ١٠٥٣٢ الجمرك البركة  ٨٧

 ١,٨- ١,٤- ٣٩٩٠ ١,٦- ٤٦٠٠ ٢,٤- ٥٤٠١ ٦٨٣٤ الجمرك الحجازى ٨٨

 ١,٨- ٢,١- ٣٠١٧٨ ٢,٣- ٣٧١٩٧ ١,٢- ٤٦٦١٢ ٥٢٧٧٠ محرم بك راغب باشا ٨٩

 ١,٨- ٢,٦- ٣٢٨١٤ ٢- ٤٢٥٩٤ ٦,٦ ٥١٨٨٩ ٥٦٧٥٤ حرم بكم الباب الجدید الشرقى  ٩٠

 ١,٩- ٠,٩- ٦٨٧٥ ٣,٢- ٧٥٥٣ ١,٧- ٤٠٣٧٤ ١٢٢٤٠ كرموز جامع سلطان  ٩١

 ١,٩- ٢- ٨٨٤٩ ٢,٦- ١٠٨٧١ ١- ١٤١١٨ ١٥٦١٢ العطارین العطارین غرب ٩٢

 ٢- ٠,٨- ٥٢١٥ ٤,٢- ٥٦٢٤ ١,١- ٨٥٢٤ ٩٥٣٣ الجمرك المزار ٩٣

 ٢- ١,٤- ٣١٨٣ ٢,٨- ٣٦٤٦ ٢,٢- ٤٨١٠ ٦٠٤٨ لجمركا سوق السمك القدیم  ٩٤

 ٢- ١,٦- ٤٠٧٢ ٢,٥- ٤٧٨٠ ١,٨- ٦١١٨ ٧٣٢٧ الجمرك حارة مدورة  ٩٥

 ٢- ١,٨- ٤٠٩٦ ٣,٢- ٤٩٠٤ ٠,٩- ٦٧٨٠ ٧٤٢٢ العطارین السورى ٩٦

 ٢- ١,٩- ٥٤٥٦ ٣- ٦٦٣٧ ١,٢- ٨٩٦١ ١٠١١٨ المنشیة سوق البرسیم  ٩٧

 ٢- ٤,٧- ٦٢٤٢ ٣,٤- ١٠٠٢٤ ٢,٢ ١٤١٣٢ ١١٢٥٨ مینا البصل القبارى  ٩٨

 ٢,١- ١,٨- ٤٥٩٢ ٢,٩- ٥٤٣٢ ١,٧- ٧٢٣٣ ٨٦٠٠ العطارین المرغنى ٩٩

 ٢,١- ١,٨- ٦٢٠٨ ١,٥- ٧٤٥٦ ٢,٩- ٨٧٠٤ ١١٦٥٣ الجمرك السیالة شرق  ١٠٠

 ٢,١- ٢,١- ٢٤٧٣ ٢,٧- ٣٠٦٢ ١,٤- ٤٠١٠ ٤٦١٣ اللبان  الجنینة الكبیرة وسوق المعیز ١٠١

 ٢,١- ٢,١- ٨١٣٧ ٢- ١٠٠٢٥ ٢- ١٢٣٨٦ ١٥١١٧ مینا البصل ة كوم الشقاف ١٠٢

 ٢,٢- ٠,٩- ٣٠١٣ ٢- ٣٣٠٣ ٣,٧- ٤٠٥٥ ٥٨٨٣ الجمرك صفر باشا ١٠٣

 ٢,٢- ١,١- ٨٠٣٢ ٣,٣- ٨٩٨٧ ٢,٣- ١٢٤٥٣ ١٥٦٢٤ المنشیة سوق الترك ١٠٤

 ٢,٢- ٢,١- ٧٦٧٤ ٣- ٩٤٨٥ ١,٣- ١٢٩٤٦ ١٤٦٨٤ العطارین المسلة شرق ١٠٥

 ٢,٢- ٢,٣- ٥٢٣٧ ٣- ٦٥٩٤ ١,٢- ٨٩٤٢ ١٠٠٩٨ الجمرك  البلفطریة ١٠٦

 ٢,٣- ١,٩- ٣٥٠٤ ٣,٥- ٤٢٤١ ١,٥- ٦٠٠٩ ٦٩٤٨ العطارین المسلة غرب ١٠٧

 ٢,٣- ٢,٩- ٢٩٨٩ ٢,٨- ٣٩٧٧ ١,٣- ٥٢٤٦ ٥٩٢٥ الجمرك أبو شوشة  ١٠٨

 ٢,٣- ٣- ٤١٠٦ ٢,٧- ٥٥٢٧ ١- ٧٢٥٧ ٨٠٧٥ العطارین العطارین شرق  ١٠٩
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  ٢٦٤

 ٢,٤- ٣٥٧٦ ٢- ٤٥٢٥ ٢,٦- ٥٦٠٤ ٧٢٧٢ اللبان  عةالحارة الواس ١١٠
-٢,٤ 

 ٢,٤- ٢,٩- ٦٧٨٢ ٢,٦- ٩٠٩٣ ١,٨- ١١٨٣٥ ١٤١٣٨ كرموز كرموز غرب  ١١١

 ٢,٤- ٣,٤- ٣٠٩٣ ٢- ٤٣٦٧ ١,٨- ٥٣٤١ ٦٣٩٥ اللبان  الجدد واللبان  ١١٢

 ٢,٥- ٢,٢- ٥٤٨٦ ٢,٨- ٦٨٦٦ ٢,٢- ٩١٣٣ ١١٤٧٩ اللبان  النجع الجدید  ١١٣

 ٢,٥- ٢,٨- ٤٠٢٨ ٢,٨- ٥٣٠٧ ١,٩- ٧٠٠٨ ٨٤٤٩ اللبان  جع القدیمالن ١١٤

 ٢,٦- ٢,٢- ٤٦٧٥ ٤- ٥٨٦٤ ١,٤- ٨٧٧٧ ١٠١٠٣ اللبان  حارة الفراھدة  ١١٥

 ٢,٧- ٢,٩- ٢٢٤٥ ٣,٨- ٢٩٩٢ ١,٥- ٤٣٧٣ ٥٠٩٤ الجمرك فبو المالح ١١٦

 ٢,٧- ٣,١- ١٨٥٨ ٣,١- ٢٥٢٤ ٢- ٣٤٤٦ ٤٢٣٢ اللبان  الجنینة الواسعة وكوم بكیر ١١٧

 ٢,٨- ٢,٦- ٤٢٣٢ ٣,٦- ٥٤٧٥ ٢- ٧٨٤٥ ٩٦٦٤ اللبان  باب سدرة الجوانى  ١١٨

 ٢,٨- ٢,٧- ٢١٣٤ ٢- ٢٧٨٢ ٣,٥- ٣٤٢١ ٤٨٨٨ اللبان  مشمس البصل  ١١٩

 ٣- ٣,١- ٢٩٠٩ ٤,٥- ٣٩٧٤ ١,٨- ٦٢٢١ ٧٤٣٦ العطارین كوم الدكة غرب ١٢٠

 ٣- ٣,٧- ٨١٥٣ ٣,٣- ١١٨٦٠ ١,٩- ١٦٥٠٣ ١٩٩٩٣ كرموز باب سدرة البرانى شرق  ١٢١

 ٣,١- ٤,٣- ٤٩٩٩ ٤- ٧٦٩٩ ٠,٩- ١١٥٠٢ ١٢٥٩١ مینا البصل العامود السوارى  ١٢٢

 ٣,١- ٤,٥- ١٩٩٩ ١,٩ ٣١٤٠ ٦,٦- ٢٥٩٣ ٥٠٣٢ الجمرك المغاورى  ١٢٣

 ٣,٢- ٣- ٦٣٢٤ ٥,٤- ٤٨٩٨ ١,٣- ٨٣٧٧ ٩٥٢١ الجمرك الشمرلى وزاویة االعرج  ١٢٤

 ٣,٤- ١,٥- ٢٨٤٠ ٥,٦- ٣٣١٦ ٣,٢- ٥٨٢٨ ٧٩٨٧ زكرمو باب سدرة بحرى  ١٢٥

 ٤,٥- ١,٣- ٣٤٣٥ ٩,٦- ٣٩١٤ ٢,٧- ١٠٢٠٢ ١٣٣٦٥ المنشیة المنشیة الكبرى  ١٢٦

 ٦,٦- ١٢,٩- ٣٤٤ ٧,٤- ١٢٥٢ ٠,٥- ٢٦١٣ ٢٤٩٤ اللبان  السكة الجدیدة  ١٢٧

 ٩- ٠,٣- ١٦٢٩٨ ١- ١٦٧٦٩ ١,٤- ١٨٥٢٤ ٢١٣٤٣ محرم بك الباب الجدید غرب ومنشأه ١٢٨

 ٩- ٠,٩- ٨٤٥٦١ ٢,٢- ٩٢٢٥٠ ٠,٤ ١١٥٧٨٧ ١١٠٨٣٠ محرم بك أمبروزز ومحرم بك ١٢٩

 ٧,٩ ٥٣١٤ ٢٤١٠ برج العرب  العربانیات ١٣٠

 ٤,٥ ٤٦٨٩ ٢٩٩٢ برج العرب  أبو صیر ١٣١

 ٤ ١٤٥٩ ٩٨٠ برج العرب  حملیص ١٣٢

 ٣,٨ ١٤٨٥ ١٠١٦ برج العرب  السنافرة  ١٣٣

 ٢,٧ ٤٣٧٤٦ ٣٣٥٥٧ محرم بك أبیس ١٣٤

 برج العرب  الجویري ١٣٥

 لن تتوفر بیانات
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 لن تتوفر بیانات
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  . المراجع والمصادر باللغة العربیة –ًأوال 

  .الكتب   - أ

 .الكتب المترجمة   -  ب

 .المقاالت واألبحاث المنشورة   -  ج

 . التقاریر   -  د

 .لعلمیة  الرسائل ا-هـ 

 . المصادر والبیانات اإلحصائیة -و 

  . المراجع باللغة األجنبیة – ًاثانی
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  :المراجع والمصادر باللغة العربیة : ًأوال 
  : الكتب العربیة - أ

 .اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، علم إجتماع السكان  : )٢٠٠٢( ، السید عبد العاطى السید  - ١

ــــصدیقى و  - ٢ ــــان ال ــــد المحــــى محمــــود ســــلوى عثم ــــسكان مــــن منظــــور الخدمــــة  : )٢٠٠٣( ، عب األســــرة وال
  .البحیرة ، مطبعة البحیرة ، یة اإلجتماع

، األولـى  الـسوریة،الطبعة العربیـة الجمهوریـة فى العاملة القوى وتخطیط دراسة :)  ١٩٧٨ (سالح ،  شفیق  - ٣
  .بیروت ، العربى اإلنماء معهد

دار ، مقوماتهــــا وتحــــدیاتها االقتــــصادیة ، لة الــــسكان فــــى مــــصر مــــشك : )١٩٧٢( ، صــــالح الــــدین نــــامق  - ٤
 .القاهرة ، النهضة العربیة 

  .اإلسكندریة ، المعارف منشأة ، السكان جغرافیة فى دراسات ) : ١٩٨٠ (السعدى،  فاضل  عباس - ٥

، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، جغرافیـــة المـــدن دراســـة تطبیقیـــة منهجیـــة  : )٢٠٠٢(، إبـــراهیم علـــى عیـــسى - ٦
 .إلسكندریة ا

  .اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، جغرافیة مصر  : )٢٠٠٩( ___________ ،  - ٧

، أســس البحــث المیــدانى فــى الجغرافیــا مــع التطبیــق علــى جغرافیــة المـــدن  : )٢٠١٠( ___________ ،  - ٨
 .اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة 

الجامعیـة،  المعرفـة دار ، وتطبیقـات أسـس ، البـشریة تالتوزیعـا خـرائط : ) ٢٠٠٠ ( ، العیسوى محمد فایز  - ٩
   .اإلسكندریة

 .  اإلسكندریة الجامعیة، المعرفة دار ، السكان جغرافیة أسس )  :٢٠٠٩ ( ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٠

، فــة الجامعیـــة دار المعر، مــشكالت الــسكان فـــى الــوطن العربــى :  )١٩٧٨( ، فتحــى محمــد أبـــو عیانــة -١١
 .یةاإلسكندر

 مؤسـسة الثقافـة منهجیـة، دیموغرافیـة ،دراسـة اإلسـكندریة سـكان جغرافیـة ) :١٩٨٠ (، ___________ -١٢
 . اإلسكندریة ، الجامعیة

المعرفـة  دار ، البـشریة الجغرافیـا فـي اإلحـصائى التحلیـل إلـى مـدخل ) : ١٩٨٧ (،___________  -١٣
 .اإلسكندریة ، الجامعیة

المعرفـة  دار الرابعـة، الطبعـة وتطبیقـات، أسـس الـسكان، جغرافیـة )  :١٩٩٣ ( ،___________ -١٤
 .الجامعیة اإلسكندریة 

دار المعرفــــة ، جغرافیــــة اإلســــكندریة دراســــة قیمــــة المكــــان واإلنــــسان  : )٢٠٠٥( _____________ ،  -١٥
 .اإلسكندریة ، الجامعیة 

 . اإلسكندریة، ة الجامعیة عرف المدار، الجغرافیة السیاسیة : ) ٢٠٠٥(  ، ___________  -١٦

، المعرفـــــــة الجامعیـــــــة ر دا، مـــــــشكالت ســـــــكانیة وتطبیقـــــــات معاصـــــــرة  : )٢٠٠٧( ،  ___________ -١٧
 .اإلسكندریة
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المعرفـــة دار ،  نظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة أســـس و تـــدریبات ) :٢٠٠٧( ، محمـــد إبـــراهیم محمـــد شـــرف  -١٨
 .اإلسكندریة ، الجامعیة 

 .القاهرة ، لمصریة العامة للكتاب الهیئة ا،  جغرافیة مصر  :)١٩٩٤( ، محمد السید غالب   -١٩

 وجغرافیا،الطبعـة دیموغرافیـا الـسكان )  :١٩٩٨ ( الحكـیم، عبـد صـبحى غالب،محمـد الـسید محمـد -٢٠
  .القاهرة ، المصریة األنجلو مكتبة السادسة ،

دار المعرفــة ، ین  جغرافیــة مملكـة البحــر) :٢٠٠٥(فتحــى محمـد الــشرقاوى ، محمـد الفتحــى بكیــر محمــد  -٢١
 .اإلسكندریة ، الجامعیة 

  .اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  جغرافیة العالم العربى ) :٢٠٠٦(، محمد خمیس الزوكة  -٢٢

 .القاهرة ، مكتبة مصر ، سكندریة مدینة اإل : )١٩٥٨( ، محمد صبحى عبد الحكیم  -٢٣

  .القاهرة ،  المصریة االنجلو، السكان ) : ١٩٧٢(، محمد عبد الرحمن الشرنوبى  -٢٤
  :  الكتب المترجمة –ب 

 مكتبـــة األنجلــــو، ترجمـــة راشـــد البـــراوى ، مـــشكالت الــــسكان ) : ١٩٦٨(  ، ،د، ولـــویس ، و ،  تومبـــسون -١
   . القاهرة ، المصریة

مراجعــة وتقــدیم ، ترجمــة مــصطفى خلــف عبــد الجــواد ، تحریــر كریــستوفر ویلــسن ) : ٢٠٠٧(، روالن بریــسا -٢
   . البحوث والدراسات االجتماعیة مركز، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ، رى محمد الجوه

مراجعــة وتقــدیم ، ترجمــة مــصطفى خلــف عبــد الجــواد ، تحریــر كریــستوفر ویلــسن ) : ٢٠٠٧(، روالن بریــسا -٢
   .مركز البحوث والدراسات االجتماعیة ، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ، محمد الجوهرى 

الطبعـة الثالثـة ، دلیـل الـسكان ) Population Reference Bureau ( ) :١٩٩٩( ،الـسكان  مكتب مرجـع -٣
.  

  : المقاالت واألبحاث المنشورة - ج
مركــــز الدراســـــات ، مـــــن سلــــسلة المحافظــــات المـــــصریة ،  محافظــــة اإلســــكندریة ) :٢٠٠٢(،  أحمــــد بیـــــومى -١

  .القاهرة ، األهرام ، السیاسیة االستراتیجیة 
مجلــة الجمعیــة ،، دراســة جغرافیــة ، الهجــرة المؤقتــة للعمالــة المــصریة :  ) ١٩٩٥( ، إبــراهیم  أحمــد حــسن -١

  . الكویت،  ) ٨٥( الجغرافیة الكویتیة العدد 
المـــؤتمر ،  تحلیـــل الـــوالدات والخـــصوبة فـــى الجمهوریـــة العربیـــة الـــسوریة ) :٢٠٠٣( ، عبـــد الهـــادى الرفـــاعى -٢

المركـز الـدیموجرافى بالقـاهرة ، سكان والتنمیـة وتحـدیات القـرن الحـادى والعـشرین السنوى الثالـث والثالثـون لقـضایا الـ
٢٠٠٣ .  

دراســـة أولیـــة عـــن ســـكان اإلســـكندریة تحلیـــل النمـــو والتوزیـــع  : )٢٠٠٨یولیـــو ( ، فتحـــى محمـــد أبـــو عیانـــة  -٣
   .دراسة غیر منشورة ، ) نسخة مؤقتة  ( – ٢٠٥٠وتقدیرات المستقبل 
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دراســة ، محافظــة اإلســكندریة ، التقیــیم الجغرافــى لمنطقــة بنجــر الــسكر ) :  ١٩٩٩( ، محمــد الفتحــى بكیــر  -٤
دمنهـور  فـرع ، اإلسـكندریة ،جامعـة اآلداب كلیـة ،، میدانیـة فـى مجلـة اإلنـسانیات مجلـة دوریـة علمیـة محكمـة 

 .دمنهور
رافیــة العربیــة العــدد المجلــة الجغ،  خــصوبة الــسكان واتجاهاتهــا فــى مــصر  ) :٢٠٠٢( ،  محمــد ســالم مقلــد -٥
   .القاهرة ، الجزء الثانى ، ) ٤٠(
 فـى الـسكانیة الخـصائص علـى وأثرهـا الریفیـة – الحـضریة الهجـرة ): ٢٠٠٣ (حـسانین،  محمـود محمد هدى -٦

 كلیة ، عشر السادس العدد ، اإلنسانیات مجلة ، عنتر ومیت خمیس میت قریتى فى حالة دراسة ، المدن هوامش
 .دمنهور دمنهور، فرع ، اإلسكندریة ،جامعة اآلداب

ـــ -٧ المجلــة ، دراســة دیموجغرافیــة ،  الخــصوبة فــى محافظــة الــشرقیة  ) :٢٠٠٧(  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .القاهرة ، الجزء الثانى ، ) ٥٠( العدد ، الجمعیة المصریة ، العربیة 

ـــــــــــــــ ــ-٨ ــــاط  ) : ٢٠١٠( ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــة فــــى محافظــــة دمی ــــسكانى والخــــصوبة اإلنجابی ــــسلوك ال ، ال
  .القاهرة ، ) ٥٧( المحلة الجغرافیة العربیة  العدد 

  :التقاریر  - د 
، التقریـــر القطـــرى الثـــانى ،  األهـــداف التنمویـــة لأللفیـــة  تقریـــر) :٢٠٠٤( ، وزارة التخطـــیط ، األمـــم المتحـــدة  -١

   .مصر 
آن ،  اإلنفــاق علــى الخــدمات والرعایــة الــصحیة ) : ٢٠١٠( ، المركــزى للتعبئــة العامــة واالحــصاء   الجهــاز– ٢

  .القاهرة ، على حسن وآخرون 
محافظــة ، ة اإلسـكندریة  الخطـة التنفیذیـة فـى مجـال الـسكان لمحافظـ) :٢٠١٠( ، المجلـس القـومى للـسكان  -٣

  .اإلسكندریة 
خالـد زهـدى ،  إحـصاءات ومقـاییس الوفیـات  :)بدون تـاریخ ( ، المعهد العربى للتدریب والبحوث االحصائیة  -٤

  .االردن ، خواجه 
تـأخر سـن الـزواج هـل أصـبح مـشكلة ) : ٢٠٠٩دیـسمبر ( الـوزراء،  بمجلـس القـرار اتخـاذ ودعـم المعلومـات مركـز -٥

  .) ٣٦( السنة الثالثة العدد ، ل ؟ تبحث عن ح
  .شباب مصر بناة مستقبلنا ،  تقریر التنمیة البشریة )  :٢٠١٠( ،  معهد التخطیط القومى  -٦
 إعــداد نظـرة شــاملة عــن قـضایا اإلســكان ورصـد التغیــرات التــى  ) :٢٠١٠ینــایر ( ، سـكان والمرافــق  وزارة اإل-٧

  .یة  مدینة اإلسكندر، تطرأ على سوق اإلسكان 
 التخطــیط العــام لمدینــة اإلســكندریة حتــى ) :١٩٩٧ســبتمبر ( وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانیــة  -٨

   .الهیئة العامة للتخطیط العمرانى  ، ٢٠١٧عام 
دلیــل الممرضـــة لتقــدیم خـــدمات تنظــیم األســـرة لحــاالت مـــا بعـــد   : )٢٠٠٨مـــایو ( ، وزارة الــصحة والـــسكان  -٩

   .جهاض الوالدة واإل
   .القاهرة ، الهجرة المصریة المعاصرة   : )٢٠٠٣(،  وزارة القوى العاملة والهجرة -١٠
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،  مـارى بلیـغ ، جـور وأثرهـا فـى هجـرة العمالـة المدربـة للخـارج األ:  )١٩٨٩( ،  وزارة القوى العاملة والهجرة -١١
  .محافظة اإلسكندریة ، ات األجور إدراة دراس

  :  الرسائل العلمیة-هـ 
التطـور العمرانـى فـى شـرق اإلسـكندریة وأثـره علـى االراضـى الزراعیـة ) : ١٩٩٦( ، إیمان محمود رمـزى  -١

 . جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب ، غیر منشورة ، رسالة ماجستیر ، 

ـــد اللطیـــف المهـــدى  - ٢  الهجـــرة وأثرهـــا علـــى النمـــوالعمرانى فـــى محافظـــة ) :١٩٩٣( ، حـــسین إبـــراهیم عب
 .جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ة جغرافیة اإلسكندریة دراس

، رسـالة دكتـوراة غیـر منـشورة ، التدهور البیئى فـى محافظـة اإلسـكندریة ) : ١٩٩٩( ، ___________ -٣
 . جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب 

، هوریــة مــصر العربیـــة قیــاس الهجــرة الداخلیــة فـــى جم ) :١٩٩١( ، حــسین أنــور عبـــد الــرحمن خلیـــل  -٤
 .الجامعة األردنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  

 غیـر دكتـوراه رسـالة دیموجغرافیـة، دراسـة الـسویس محافظة سكان) : ٢٠٠٧( ،  الخالق عبد الفتاح عبد حسین -٥
 .اإلسكندریة اإلسكندریة، جامعة ، اآلداب كلیة ، منشورة

رســالة دكتــوراة ، دراســة فــى جغرافیــة الــسكان ، ج محافظــة ســوها) : ١٩٩٤( ، ســعد أحمــد حــسن محمــد  - ٦
 .جامعة أسیوط ، كلیة اآلداب ، غیر منشورة 

، نمــاط الـسكنیة فــى حــى المنتــزة ودراسـة فــى الجغرافیــة االجتماعیــة  األ) :٢٠٠٥( ، ســعیدة جــابر دیــاب  -٧
 . جامعة االسكندریة،كلیة االداب ، رسالة دكتوراة غیر منشورة

رســـالة ،  جغرافیــة الـــسكان األمیــین فـــى محافظــة اإلســـكندریة ) :٢٠٠٢( ، مـــدعبــد اهللا عبـــد الـــسالم أح - ٨
 .جامعة االسكندریة ، كلیة اآلداب ، دكتوراه غیر منشورة 

قــسم محــرم بــك دراســة فــى جغرافیــة العمــران باســتخدام نظــم : ) ٢٠١٠( ، عبیــر مــصطفى عبــد الفتــاح  - ٩
  .جامعة اإلسكندریة ، ة اآلداب كلی، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، المعلومات الجغرافیة 

ــى ســلیمان  - ١٠ رســالة دكتــوراة غیــر ، جغرافیــة الخــدمات فــى محافظــة البحیــرة ) : ١٩٩٥( ، علــى زكــى عل
  . جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب ، منشورة 

 رسـالة ماجــستیر ، جغرافیــة الخـدمات فـى محافظـة مطـروح ) :٢٠٠٢( ، محمـد أحمـد محمـد الـسودانى  -١١
 .جامعة االسكندریة ،   كلیة االداب ، غیر منشورة 

 الوظیفــة الــصناعیة وأثرهــا علــى النمــو العمرانــى بمحافظــة ) :٢٠٠٣( ، محمــد المغــاورى محمــود مرســى -١٢
  .جامعة االسكندریة ، كلیة اآلداب ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ،  اإلسكندریة خالل القرن العشرین

، أسـوان ، قنـا ، سـوهاج ، محافظـات جنـوب الـصعید رة فـى الهجـ): ١٩٩٣( ، محمد جبریل أحمد عمر  -١٣
  .جامعة اإلسكندریة ، كلیة اآلداب ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، دراسة جغرافیة دیموغرافیة 

 غیـر دكتـوراه جغرافیة،رسـالة الـشرقیة، دراسـة محافظـة فـى البطالـة ): ١٩٩٨ (مقلـد، إبـراهیم سـالم محمـد - ١٤
 .الزقازیق ، ازیقالزق جامعة ، اآلداب كلیة منشوره،



  ٢٧٠

رسـالة دكتـوراة غیـر ، الجغرافیة الطبیة لمحافظة اإلسـكندریة ) : ١٩٩٥( ، محمد عبد الحمید الجزایرلى  - ١٥
  .جامعة اإلسكندریة ، كلیة اآلداب ، منشورة 

ثــانى  النـصف الالجغرافیـات المتغیــرة لمحافظـة اإلسـكندریة خــالل) : ٢٠٠٣( ، محمـد عبــد القـادر راشــد  - ١٦
، رســالة دكتــوراة غیــر منــشورة ، دراســة فــى الجغرافیــة التاریخیــة ، شرین ودورهــا فــى التنمیــة مــن القــرن العــ
  . جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب 

رســالة ماجــستیر ، راســة فــى جغرافیــة العمــران  د، حــى العامریــة : ) ١٩٨٥( ، محمــد محمــود األنــسى  -١٧
  .جامعة اإلسكندریة ، كلیة اآلداب ، غیر منشورة 

ـــار  -١٨ ـــار الحـــسانین مخت رســـالة ، دراســـة جغرافیـــة ،  ســـكان مركـــز میـــت غمـــر :) ٢٠١١( ، محمـــد مخت
  .جامعة المنصورة ، كلیة اآلداب ، ماجستیر غیر منشورة 

رســالة دكتــوراة ، دراســة فــى الجغرافیــا الطبیــة ، مركــز كفــر الــدوار ) : ١٩٩٩( ، هویــدا إبــراهیم رمــضان  -١٩
 .سكندریة جامعة اإل،  كلیة األداب ، غیر منشورة 

  : المصادر والبیانات اإلحصائیة –و 
التعــــداد العــــام  ) : ٢٠٠٦ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦(،  الجهــــاز المركــــزى للتعبئــــة العامــــة واإلحــــصاء -١

  .للسكان النتائج النهائیة و التفصیلیة لمحافظة اإلسكندریة 
  .بیانات اإلحصاءات الحیویة  ) : ٢٠٠٦ – ١٩٧٦( ، ___________ -٢
  
  .جمهوریة مصر العربیة ، الكتاب اإلحصائى السنوى ) : ٢٠١٠ – ١٩٩٦( ، ___________- ٣
  . التقسیم اإلدارى لمحافظة اإلسكندریة ) :٢٠١٠( ، ___________ -٤
ــة المــصریة العامــة للمــساحة -٤  ٥٠٠٠٠: ١خریطــة الطبوغرافیــة للقطــر المــصرى مقیــاس : ) ١٩٩٦(،  الهیئ

   .یة اإلسكندر، لوحة اإلسكندریة  
مركـــز دعـــم  ،الـــدلیل اإلحـــصائى الـــسنوى :  ) ٢٠٠٦ ، ١٩٩٦( ،  مدیریـــة الـــشئون الـــصحیة باإلســـكندریة -٥
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  أوال الملخص باللغة العربیة
التبـاین المكـانى للنمـو " وهـو بعنـوان ، رافیـة الـسكان اهتمت هذه الرسـالة بمعالجـة موضـوع فـى جغ

ــم المعلومـــــات الجغرافیـــــة و  ـــتخدام نظـــ ـــة اإلســـــكندریة باســ ـــكندریة الـــــسكانى بمحافظــ مـــــن محافظـــــة اإلســ
الواقعة على الساحل الـشمالى لجمهوریـة مـصر العربیـة غربـى فـرع رشـید ؛ فیمـا بـین خطـى المحافظات 

ًْ  شــماال وحتــى ســاحل البحــر ٣٠لــى الــشمال مــن دائــرة عــرض ٕوا، ًْ  شــرقا ٣٠َ  ١٥ْ  و ٢٩َ  ٣٠طــول 
ًالمتوســط ویــشغل النطــاق العمرانــى للمحافظــة شــریطا ســاحلیا ضــیقا مــن الیــابس ینحــصر مــا بــین بحیــرة  ً ً

و ، وتجاورهـا محافظـة مطـروح فـى الغـرب . وساحل البحر المتوسـط فـى الـشمال . مریوط فى الجنوب 
تنقــسم محافظــة اإلســكندریة إلــى ســتة أحیــاء باإلضــافة و   الــشرقىمحافظــة البحیــرة فــى الــشرق والجنــوب

حــى المنتــزة و حــى ( مــن الــشرق إلــى الغــرب : إلــى مركــز ومدینــة بــرج العــرب وأحیــاء اإلســكندریة هــى 
، وحــى العامریــة )  اإلســكندریة وحــى الجمــرك وحــى غــرب  اإلســكندریة وحــى وســطاإلســكندریة شــرق 

ًر قــسما إداریــا وتنقــسم إلــى وتــضم تلــك األحیــاء الــستة اربعــة عــش  شــیاخة مــنهم ثــالث قــرى رئیــسیة ١٣٥ً
  . بمركز ومدینة برج العرب وهى أبو صیر وبهیج و الغربانیات

: كمـــا اســـتعانت بعـــدد األســـالیب مـــن أهمهـــا  ، وقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الموضـــوعى 
 ، Excel 2003, 2007نـامج األسـلوب الكمـى لمعالجـة البیانـات المـستخدمة فـى الدراسـة باسـتخدام بر

 Arcٕو األســلوب الكــارتوجرافى لتمثیــل البیانــات اإلحــصائیة واخــراج الخــرائط وذلــك باســتخدام برنــامج 

GIS ver9.2 ،  وقد تـضمنت الرسـالة خمـسة فـصول سـبقتها مقدمـة و تلتهـا خاتمـة و قائمـة بالمـصادر
وفیمــــا یلــــى ، ًملحقــــا )  ٧(و ، شــــكال ) ٧٦(ًجــــدوال و) ٦١(وضــــمت الرســــالة ، و المراجــــع والمالحــــق  

  : عرض موجز لمحتویات فصول الرسالة 
، ) ٢٠٠٦ -١٩٧٦(  بدراســـة التوزیـــع الجغرافـــى للـــسكان وكثـــافتهم فـــى الفتـــرة  الفـــصل األولاهـــتم

ونـسبته مـن جملـة سـكان الجمهوریـة ، فتناول بالشرح تطور التوزیع العددى لسكان محافظة اإلسـكندریة 
وانتهــــت دراســــة الفــــصل بتحلیــــل ، انى للكثافــــة الــــسكانیة باألقــــسام والــــشیاخات ثــــم درس التبــــاین المكــــ، 

  . العالقة بین السكان والمكان باستخدام بعض المقاییس 
ً علــــى دراســـة تطــــور معــــدالت الخــــصوبة بمحافظــــة اإلســــكندریة مقارنــــا الفــــصل الثــــانىركــــز  وقـــد

ــدالت  . باالضـــافة إلـــى عـــرض اتجـــاه الخـــصوبة باإلســـكندریة، بالجمهوریـــة  و أظهـــرت الدراســـة أن معـ
ــاض مـــستمر  بدایـــة مـــن  ــة  تطــــور  . ٢٠٠٦ حتـــى ١٩٩٢الخـــصوبة باإلســـكندریة فـــى انخفـ وتـــم دراسـ

التبـــاین و االختالفـــات بمعـــدالت الخـــصوبة داخـــل األقـــسام و الـــشیاخات بالمحافظـــة مـــع عـــرض معـــدل 
ًاعتمــادا علــى نتــائج (الخــصوبة العمریــة الخاصــة ومعــدل الخــصوبة الكلیــة بقــسمى  العطــارین والدخیلــة 



ــــدانى بالعینـــــة العـــــشوائیة   ـــى أن انخفـــــاض معـــــدالت الخـــــصوبة ). مـــــسح میـ ــ ــة إل ـــــصت الدراســـ وقـــــد خل
وقــد كـان الرتفــاع ، بالمحافظـة یرجـع إلــى عوامـل منهــا تغیـر التركیــب العمـرى للـسكان  وخاصــة اإلنـاث 

ًا مؤثرا فالمستوى التعلیمى و الخدمات الصحیة وبرامج تنظیم األسرة دور   . ى خفض معدالت الخصوبةً
ًواستعرض أهـم العوامـل المـؤثرة علـى الخـصوبة مـستندا إلـى نتـائج المـسح المیـداني بالعینـة و كـان 
من أهمها العوامل االجتماعیة واالقتصادیة  متمثلة فى عالقـة الخـصوبة بمـدة الحیـاة الزواجیـة و درجـة 

ًخـصوبة بمـستوى الـدخل سـواء كـان منخفـضا او تعلیم األم و الحالة المهنیة لألم واألب وكذلك عالقة ال
ًمتوسـطا او مرتفعـا  ثـم تناولـت الدراسـة بعـض العوامـل التـى تـرتبط بمـوطن نـشأة الـزوجین سـواء كانـت ، ً

كمــا تنـاول عامــل مــن العوامـل االجتماعیــة مثـل قــضاء الرجــال ، النـشأة فــى بیئـة ریفیــة أو بیئــة حـضریة 
  .   على الخصوبة أم ال وقت فراغ بالمنزل و اذا كان لذلك أثره

 و یالحـظ مـن خاللـه ً دراسـة وفیـات الـسكان مـستعرضا  معـدل الوفیـات الخـامالفصل الثالـثنـاقش 
 فـــى ٣٥.٤فقـــد بلـــغ ) ١٩٢١-١٩١٧( أن أعلـــى معـــدل للوفیـــات شـــهدته المحافظـــة كـــان خـــالل الفتـــرة 

وتمـت دراسـة   ، لـفإذ بلـغ فـى اال٦.٨ ) ١٩٩٦-١٩٩٢(االلف كما وصل هذا المعـدل أدنـاه فـى الفتـرة 
انخفــاض الوفیــات بــشكل عــام بالمحافظــة إال أن بینــت الدراســة وقــد ، معــدل الوفیــات العمــرى والنــوعى 

فمــن المالحــظ أن نــسبة الهبــوط  ،ُهــذا  االنخفــاض لــم یكــن متــساویا فــى نــسبته فــى كــل الفئــات العمریــة
 سـنة والتـى ١٥ التـى تقـل عـن أكبر ما تكـون فـى االعمـار الـصغیرة والمتوسـطة ویقـصد بهـا تلـك الفئـات

ًوقـد انعكـس التقـدم الـصحى علـى معـدالت الوفیـات بهـا انعكاسـا واضـحا ،  سنة ٦٠-١٥تترواح ما بین  ً
ـــم تـــنخفض معـــدالت الوفیـــات الخاصـــة باالعمـــار المتقدمـــة انخفاضـــا ممـــاثال ،  ُبینمـــا ل ابـــرزت حیـــث ، ً

میـة النـسبیة لألسـباب الرئیـسیة للوفیـات  األهالدراسة الخاصة بأسباب الوفیـات فـى محافظـة اإلسـكندریة 
فــى محافظــة اإلســكندریة وقــد تبــین أن  مــا یقــرب مــن نــصف الوفیــات بمحافظــة اإلســكندریة نــاتج عــن 

ـــو  وان هنــــاك أســـــباب رئیـــــسیة تــــسهم مجتمعـــــة بحـــــوالى ، % ٤٧.٧أمــــراض الجهـــــاز الــــدورى فبلـــــغ نحــ
ـــراض األورام % ٣٧.٧ ـــن الوفیـــــات وهـــــى أمــ ــدد الـــــ% ١٣.٩مــ صماء والتمثیـــــل الغـــــذائى و أمـــــراض الغـــ
و األمــراض المعدیــة % ٥.٦وأمــراض الجهــاز التنفــسى %  ٧.٥وامــراض الجهــاز الهــضمى  % ١١.٤

وأمـا األسـباب المرضـیة األخـرى فتـسهم بنـصیب  % . ٣.١٤ویلیها فـى ذلـك الحـوادث ، % ٣والطفیلیة 
وقـد تـم دراسـة ،  مـن مجمـوع وفیـات اإلسـكندریة%  ٢.٤و االسباب الخارجیة االخرى بنـصیب % ٣.٣

وقــد ، الخــصائص التعلیمــة و المهنیــة للمتــوفى مــن خــالل الدراســة المیدانیــة بقــسمى العطــارین والدخیلــة 
ًاظهرت الدراسة معدالت الوفیات الرضـع بالمحافظـة واألقـسام و أسـباب الوفیـات تبعـا للـسن والنـوع لعـام 

أن معظــم وفیــات األطفــال فــى اظهــرت الدراســة اخــتالف اســباب وفیــات الرضــع وتبــین و قــد   .٢٠٠٦



یأتى فـى مقـدمتها الحـاالت التـى تنـشأ ، السنة األولى من العمر ترجع إلى اإلصابة باألمراض المختلفة 
ٕفـى فتــرة الـوالدة ولهــا عـدة أســباب وان كـان أهمهــا اضـطرابات تتعلــق بطـول مــدة الحمـل و التهــاب الرئــة 

وقـد بلغـت نـسبها ، الـدم بـالرحم و إختنـاق الولیـد الخلقى و التقـیح البكتیـرى فـى الولیـد و نقـص أكـسجین 
  . من إجمالى اسباب الوفاة% ٤٩.٢إلى إجمالى وفیات الرضع واألطفال 

 بدراسـة تطـور حجـم الهجـرة و تیاراتهـا بمحافظـة اإلسـكندریة وقـد بینـت الدراسـة الفصل الرابـعأهتم 
 أعلــى معــدل ١٩٢٧ل تعــداد و قــد ســج ، التنــاقض المــستمر فــى حجــم الهجــرة الكلیــة مــن تعــداد آلخــر

ــرة الوافــــدة إلــــى محافظــــة اإلســــكندریة  ــدد ســــكان ، للهجــ حیــــث بلغــــت نــــسبة المهــــاجرین مــــن إجمــــالى عــ
 فــى األلــف  مــن ٦٦.٥وقــد ســجل أدنــى معــدل للهجــرة الوافــدة وقــدرة ،  فــى األلــف  ٣٧٤.٢المحافظــة 

لیــة باســتخدام معادلــة كمــا تناولــت الدراســة  الهجــرة الداخ ،  ٢٠٠٦إجمــالى عــدد ســكان حــسب تعــداد  
عــالوة علــى دراســة حركــة تبــادل المهــاجرین بــین اإلســكندریة و محافظــات الجمهوریــة  وتــم ، الموازنــة 

و  ، ٢٠٠٦ًحــسابها مــن خــالل جــداول الهجــرة حــسب محــل االقامــة الــسابق وذلــك وفقــا لبیانــات تعــداد 
فظـات الـدلتا نـسبتهم حــوالى الوافـدین مـن محا المهـاجرین وقـد اوضـحت البیانـات المتاحـة بـأن إجمـالى

 وبالتــالى یمكــن القــول بــأن عامــل ٢٠٠٦الهجــرة حــسب بیانــات تعــداد  صــافى جملــة مــن %٦٨.٣
ثـم یلیـه أقلـیم الوجـه القبلـى ، ًالمسافة والقرب الجغرافى كان له دورا فى توجه المهـاجرین إلـى المحافظـة 

ــــسبة  ـــا بعــــد ذلــــك علــــى الترتیــــب أقــــالیم % ٢٦.١بن ة الكبــــرى و محافظــــات القنــــاة و القــــاهر( ثــــم یلیهمـ
 المهـاجرین إجمـالى و تباینت تیارات الهجـرة المغـادرة فیمـا بینهـا حیـث  بلـغ نـسبة، ) محافظات الحدود

 جملـة مـن %٤٠.٨ المغـادرین مـن محافظـة اإلسـكندریة إلـى محافظـات القـاهرة الكبـرى مـن المحافظـة
ثـم یلیهمــا ، مـن جملـة المغـادرین % ٢٤نـسبة  ثـم یلیـه أقلـیم الـدلتا ب٢٠٠٦ًتبعــا لتعـداد  الهجـرة صـافى

قــد ، )محافظــات القنــاة و محافظــات الحــدود ومحافظــات الوجــه القبلــى (بعــد ذلــك علــى الترتیــب أقــالیم 
ابرزت الدراسة الخاصة بالهجرة الخارجیة بـأن الوافـدین مـن خـارج الجمهوریـة  إلـى اإلسـكندریة وقـد بلـغ 

ومــن الواضــح أن أعلــى نــسبة لعــدد الوافــدین إلــى .  ٢٠٠٦ً وافــدا حــسب تعــداد ٦٦٩١عــددهم حــوالى  
كمـا عرضـت الدراسـة  تطـور توزیـع الوافـدین إلـى % ٦٨.٥اإلسكندریة من نصیب الدول العربیة بنسبة 

اإلســكندریة علــى مــستوى األقــسام اإلداریــة   وتــم حــساب ذلــك عــن طریــق معادلــة الموازنــة التــى تالئــم 
ت دراســة منــاطق تركــز الوافــدین مــن أقــالیم المحافظــة إلــى أقــسام تحلیــل حركــة الهجــرة الداخلیــة كمــا تمــ

كمــا درس أســـباب ، اإلســكندریة و مــن محافظــات الجمهوریــة إلــى المحافظــة داخــل أقــسام اإلســكندریة 
كمــا عــرض اســباب الهجــرة الوافــدة إلــى ، ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( الهجــرة الوافــدة إلــى المحافظــة لفتــرة مــابین 

وأن كانــت ، ًو تباینــت األقــسام فیمــا بینهــا تبعــا لــسبب الهجــرة الوافــدة   ، ٢٠٠٦أقــسام المحافظــة عــام 



ـــع علــــى أن أهــــم أســـــباب الهجــــرة بغــــرض  وأن األســـــباب )  مرافــــق – زواج –العمــــل ( المحافظــــة تجمـ
 أســباب – الدراســة –الطــالق أو الترمـل ( األخـرى أســباب تـسهم فــى الهجـرة ولكــن بنـسبة ضــئیلة ومنهـا 

  )  . اخرى
ة دراسة حیث من بالمحافظة السكانى النمو تطورعناصر  بدراسةلخامسا الفصل اھتم  تطور دراس

م ًالموالیــد والوفیــات فــى اإلســكندریة والتــى تعــد مــن أهــم عوامــل نمــو الــسكان بمــا یفیــد كثیــرا فــى تحدیــد  حج
تزایـد فـإن ٕواذا كانت أعداد الموالیـد تـؤثر فـى حجـم الـسكان بال، المستویات الصحیة والتعلیمیة والخدمیة لهم 

، امـا الهجــرة  وهـى العنـصر الثـانى مــن عناصـر النمـو الــسكانى ، زیـادة أعـداد الوفیـات تــؤثر فیـه بالتنـاقص 
ًفقــد تفاوتــت نــسبة اســهامها فــى النمــو الــسكانى فــى الفتــرات التعدادیــة تفاوتــا ملحوظــا وقــد تناولــت الدراســة ، ً

 التبـــاین فـــى معـــدالت النمـــو علـــى مـــستوى إضـــافة إلـــى دراســـة، تطــور معـــدالت النمـــو الـــسكانى بالمحافظـــة 
  .األقسام والشیاخات  

ــسادسوقـــد ركـــز  ـــصل الـ ـــى دراســـة وســـائل تنظـــیم األســـرة و وحـــداتها و توزیعهـــا الجغرافـــى بـــین الف ِ عل
صـعید الـرأى فـى الحلـول المطروحـة لمواجهـة وعلى . األحیاء و معدالت التغیر للمستخدمات داخل األحیاء 

ــدا ، مایترتـــب علیـــه مـــن تزایـــد فـــى معـــدالت النمـــو الـــسكانى ارتفـــاع معـــدالت اإلنجـــاب و ًفقـــد كـــان هنـــاك تأییـ
ًواضحا لضرورة االهتمام بتحسین خدمات تنظیم األسرة المقدمـة وتوعیـة المقبلـین علـى الـزواج بأهمیـة تنظـیم 

  .إلى جانب االهتمام بتوعیة الشباب بمزایا األسرة الصغیرة ، أسرهم 
ًراسة تقدیر حجم سكان اإلسـكندریة اعتمـادا علـى معـدل النمـو الـسكانى على دالفصل السابع وقد ركز 

وبالتــالى تــم تقدیرعــدد الــسنوات الالزمــة )  ١٩٩٦-١٩٨٦( و الفتــرة  ) ٢٠٠٦-١٩٩٦( فــى الفتــرة األخیــرة 
ً عامــا أى ٣٣و ابــرزت النتــائج توقــع تــضاعف أعــداد الــسكان  بعــد ، لتــضاعف الــسكان فــى منطقــة الدراســة

  .  فتراض معدالت النمو على مستواها فى الوضع الحالى  مع أ٢٠٣٩فى 
ــن ، تناولـــت أهـــم النتـــائج التـــى توصـــلت إلیهـــا الدراســـة  وتنتهـــى الرســـالة بخاتمـــة واقترحـــت مجموعـــة مـ

لتطویـــق مـــشكلة الزیـــادة الـــسكانیة ینبغـــى ، التوصـــیات التـــى تـــسهم فـــى حـــل مـــشكلة النمـــو الـــسكانى المتزایـــد 
ٕكان لیست شأنا قطاعیا وانما هى هـم مجتمعـى شـامل یقتـضى أن تتحمـل كـل اإلشارة إلى أن حل مشكلة الس ً ً

كلــه علــى عــاتق وزارة واحــدة أو هیئــة ، وزراة وكــل هیئــة دورهــا فــى حــل هــذه المــشكلة و عــدم إلقــاء العــبء 
لــذا وجــب أن نعــرض بعــض التوصــیات لــصانعى القـرار مــن الجهــات المــسؤلة عــن التنفیــذ وقــد كانــت ، واحـدة

الجهــات هــى وزارة التربیــة والتعلــیم و مدیریــة الــشؤن الــصحیة وزارة الــصحة و ادارة األوقــاف و مــن أهــم تلــك 
  .مدیریة التضامن االجتماعى 

  
  
  



  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Dissertation abstract 
 
 
 
 
 
 

 
 



Summary 
Spatial Differentiation Of Population Growth In Alexandria 

Using Geographical Information System 
This study focused on addressing an issue in Population Geography, which is 

entitled "The spatial variation of population growth in Alexandria governorate 
using Geographic Information Systems. Governorate of Alexandria is one of the 
provinces located on the northern coast of The Arab Republic of Egypt western 
of Rosetta branch; between longitudes 29    30  and 30 15 east, and to the north 
of latitude 30 north to the Mediterranean coast.  And the urban boundary 
occupies the coastal narrow  tape between Lake Mariot in the south and the 
Mediterranean coast in the north and neighboring Matrouh governorate in the 
West, and the province of El Behira in the east and southeast and divided 
Alexandria governorate into six districts in addition to the center and the city of 
Burg Al Arab districts of Alexandria are: from east to west (District Montazah 
and District east of Alexandria, district of central Alexandria, district of Gomrok 
and district of western Alexandria) district of Amiriya, and includes those 
neighborhoods six fourteen section administratively divided into 135 Xiahe, 
three of them major villages to the center and the city of Burg Al Arab, and they 
are Abu Sair and Bahig and Al gharbaniat. 

The study was based on the thematic  approach, and used a number of ways 
including: quantitative methods  in order to address the data used in the study 
using Excel 2003, 2007, and the cartographic method to represent statistical data 
and output maps using the program Arc GIS ver9.2, and the thesis had included 
five chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion and a 
list of sources and references and appendices, and the thesis included (61) table 
(76) form or graph, and (7) appendix, the following is the summary of the 
contents of the chapters of the thesis: 

Chapter one cared about studying the geographical distribution of the 
population and density in the period (1976 - 2006), addressed the explanation 
evolution of distribution numerical population of Alexandria Governorate, 
representing a percentage of the total population of the Republic, then studied 
contrast spatial population density sections and Ceachat, and ended the study 
chapter analyzes the relationship between people and place using some scales. 

The second chapter focused on the study of the evolution of fertility rates in 
Alexandria compared to the whole Republic, in addition to displaying direction 
of fertility Alexandria. The study showed that fertility rates in Alexandria in 
steady decline beginning of 1992 until 2006. And there is s studying to the 
evolution of variation and differences fertility rates within departments and 
shiaKha of the governorate with age fertility rate and total fertility rate in the 



two districts Al Attarin and Al Dekhela (depending on the results of a field 
survey  by the random sample).  

The study concluded that the decline in fertility preservation is due to factors 
such as changing age structure of the population, especially females, have had a 
high level of education and health services and family planning programs 
influential role in reducing fertility rates ,and the chapter had reviewed the most 
important factors affecting fertility based on the results of the field survey 
sample and from the most important social and economic factors those which 
represented in relationship fertility duration of Marriage and the degree of 
education of the mother and the situation professional for the mother and father 
as well as the relationship fertility level of income, whether low, medium or 
high, then study examined some of the factors that are related to the homeland 
of the emergence of the couple, whether growing up in a rural environment or an 
urban environment, also addressed the factor of social factors such as men spend 
leisure time at home and if so its impact on fertility or not.  

The third chapter discussed mortality study population presenting crude 
mortality rate and it notes that the highest mortality rate experienced by the 
province was during the period (1917-1921) stood at 35.4 per thousand, also 
arrived this below average in period (1992-1996)  6.8 per thousand, and has 
been studied mortality age and sex, and the study showed lower mortality in 
general in the governorate only that this decline has been uneven in rate in all 
age groups, it is observed that the rate of decline more are in construction, small 
and medium meant those groups of less than 15 years and that of between 15- 60 
years old, was reflected progress on mortality rates by a clear reflection, while it 
did not have lower mortality rates for ages developed similar reduction, where 
study highlighted the causes of deaths in the Alexandria governorate relative 
importance of the leading causes of death in Alexandria It was found that nearly 
half of all deaths in Alexandria caused by diseases of the circulatory system, 
bringing about 47.7%, and there are major reasons contribute collectively about 
37.7% of the deaths was tumors diseases 13.9% and Endocrinology and 
Metabolism 11.4% and Gastroenterology 7.5% and diseases Respiratory 5.6% 
and infectious and parasitic diseases 3%, followed by accidents 3.14%. The 
pathogens other contributing share of 3.3% and external causes other share 2.4% 
of all deaths in Alexandria, has been studying the properties instruction and 
professional of the deceased through the field study in the two districts Al 
Attarin and Al Dekhela.  

 
The study showed mortality rates infants maintain and departments and 

causes of mortality depending on the age and type for the year 2006. And may 
study showed different causes of infant mortality and found that most child 



deaths in the first year of life due to illness different, foremost of which cases 
arising at the time of birth and have several causes but the most important 
disorders related to the length of pregnancy and pneumonia congenital and 
suppuration Bacterial and hypoxia in the uterus and choking newborn, has 
reached proportions to the total and infant and child mortality 49.2% of the total 
cause of death. 

Chapter fourth cared about studying evolution of the volume of migration 
and its currents in Alexandria The study showed inconsistency continued in the 
total volume of migration from census to another, and the census of 1927 has 
recorded the highest rate of immigration to the province of Alexandria, where 
the percentage of immigrants of the total population of the province 374.2 per 
thousand , has the lowest rate of immigration and the ability of 66.5 per 
thousand of the total population according to the 2006 census, also addressed the 
study of internal migration using equation budget, in addition to the study of the 
movement of the exchange of migrants between Alexandria and governorates of 
the republic have been calculated from the tables of migration by residence and 
former so according to data from the 2006 census, and has explained the 
available data that the total of immigrants from the Delta governorates 
accounted about 68.3% of the total net migration, according to the 2006 census 
and therefore we can say that the distance factor and the geographic proximity 
had a role in the orientation of immigrants to the province, followed by region 
face Egypt increased by 26.1% then followed respectively regions (The Greater 
Cairo and the Canal and border provinces), and varied migration streams out 
among themselves where the percentage of total emigrants from Alexandria to 
the governorates of Greater Cairo to maintain 40.8% of the total net migration 
Accordingly to the 2006 census followed by Region Delta by 24% of the total 
departures, then followed after that respectively regions (provinces channel and 
border provinces and the provinces of Upper Egypt), has highlighted the study 
of migration foreign that coming from outside the Republic to Alexandria have 
numbered about 6691 and newcomer according to the 2006 census.  

It is clear that the highest number of arrivals to Alexandria from Arab 
countries' share rose 68.5% also offered study the evolution of the distribution of 
arrivals to Alexandria at the level of administrative departments have been 
calculated by the equation of the budget that suit traffic analysis of internal 
migration also been studied areas focus coming from regions to the governorate 
of Alexandria and sections of the governorates of the republic to maintain within 
sections of Alexandria, also studied the causes of immigration to the province 
for the period between (1996-2006), also introduced immigration reasons to 
maintain sections in 2006, and varied sections with each other depending on the 
cause of immigration, and that province was gathered that the most important 



causes of migration for the purpose of (work - marriage - facilities) and other 
reasons contribute to causes in immigration but slightly (divorce or widowhood 
- study - for other reasons). 

Chapter Five cared about studying the evolution of the population growth 
elements in the governorate  in terms of studying the evolution of the births size 
and deaths in Alexandria, which is one of the most important factors of 
population growth for the benefit of a lot in determining the levels of health, 
education and service to them, and if the numbers of births affect population size 
by increasing, then the increasing numbers of deaths affect them by decreasing, 
while immigration, a second component of population growth, it has varied 
percentage contribution in population growth in the census periods was varied 
considerably, The study evolution population growth rates in the governorate, in 
addition to study differences in growth rates at the level of departments and 
shiakhe  

The six  chapter focused on the study of of family planning methods and its 
units and their geographical distribution among the living and rates of change 
within neighborhoods users. In terms of opinion on proposed solutions to cope 
with rising birth rates and it from growing in population growth rates, there was 
clear support for the need to focus on improving family planning services 
provided and educate couples importance plan their families, as well as attention 
educating young people the benefits of a small family. 

The seven chapter focused on the studied  estimate the size of the population 
of Alexandria, depending on the rate of population growth in the recent period 
(1996-2006) and the period (1986-1996). and thus to estimate the number of 
years required to double the population in the study area, and the results showed 
some predictions about population projected to double after 33 years i.e in 2039 
with assuming growth rates at the same level in the current situation. 

And the thesis ended with the conclusion that dealt with the most important 
results of the study, and suggested a set of recommendations that contribute to 
solving the problem of increasing population growth, to surround the problem of 
population increase should be noted that the solution to the population problem 
is not a sector affair, but a societal destruction requires that all the ministry bears 
its role in solving this problem and not throw the burden, and the whole 
responsibility of the ministries to just one, so it shall offer some 
recommendations for decision-makers from those responsible for 
implementation and that one which has been the most important of these actors 
are the Ministry of Education and the Directorate of Health Affairs and the 
Ministry of Health and Management Endowments and Social Solidarity 
Directorate 
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