
ا�صالح  �صيا�صات  دور  املوجز  هذا  يتناول 

زواج  تاأخر  من  احلد  يف  �صكان  الإ قطاع 

زيادة  طريق  عن  الرجال  من  ال�صباب 

وتقليل  �صكان  الإ على  ح�صولهم  اإمكانية 

املال  راأ�س  من  كبرية  كميات  اإىل  حاجتهم 

مر عند الزواج. حيث يقوم  ل�صمان هذا الأ

املوؤلفان بتقدمي الدلئل التي تو�صح انخفا�س 

متو�صط �صن الزواج عند الذكور يف م�صر يف 

خرية بعد ان �صهد ارتفاعاً دام  ال�صنوات الأ

من  اأن جزء  التحليل  ويو�صح  طويلة.  لفرتة 

هذا النخفا�س يعزى اإىل �صيا�صات اإ�صالح 

 .1996 عام   التي طبقت  �صكان  الإ قطاع 

�صانعي  دور  مبناق�صة  التقييم  ويختتم 

احل�صول  اإمكانيات  تعزيز  يف  ال�صيا�صات 

فرتة  تقليل  بهدف  املي�صور  ال�صكن  على 

لل�صباب.  بالن�صبة  النتظار 

2008 فمبر نو

اإلسكان قطاع  إصالح  سياسات  استطاعت   هل 
مصر؟ في  الشباب  زواج  تأخر  من  حتد  أن 

ملخ�ص

مقدمة

أنها  على  االنتظار  مرحلة  حتديد  مت 
الشباب  استبعاد  مظاهر  أهم  من 
األوسط  الشرق  ومنطقة  مصر  في 
ويوسف  )ديلون  أجمع  أفريقيا  وشمال 
2007(. يرمز هذا  2007، وسينجرمان 
االنتقالية  املرحلة  تلك  إلى  املفهوم 
الشباب  بها  مير  التي  األمد  طويلة 
الذي  الوقت  في  الرشد  إلى سن  وصوالً 
الزواج  أمناط  عن  مجتمعاتهم  تبتعد 
التقليدية. وغالباً ما تكون هذه املرحلة 
بالنسبة  للغاية  مقلقة  االنتقالية 
من  خوفهم  بسبب  وأسرهم  للشباب 
في  يخفي  قد  وما  اجملهول  املستقبل 

طياته. 

هو  االنتظار  مرحلة  سمات  أهم  ومن 
مصر  ففي  الشباب.  عند  الزواج  تأخر 
الشباب  زواج  سن  متوسط  ارتفع 
املاضي  القرن  ِمن  األخير  النصف  خالل 
 1935 ملواليد  سنة   24 حوالي  ِمن 
أقصى                      كحد  سنة   29 حوالي  إلى 
قلق  االرتفاع  هذا  وأثار   .1970 ملواليد 
على  للزواج  ينظر  الذي  املصري  اجملتمع 
على  يدل  الذي  الرئيسي  املؤشر  أنه 
ويرفض  الرشد،  سن  إلى  الشاب  وصول 
خارج  اجلنسية  العالقات  بشدة  اجملتمع 

نطاق الزواج.  

الزواج  تكاليف  أن  البحوث  أثبتت  وقد 

هي إحدى املعوقات الرئيسية للزواج في 
خصوصاً   ،)2007 )سينجرمان  مصر 
التي  سكن،  على  احلصول  تكاليف 
تكاليف  إجمالي  ثلث  حوالي  تشكل 
الزواج. وينطبق ذلك بصفة خاصة على 
الذكور الذين يقطنون املناطق احلضرية 
يرغبون  الذين  منها  القريبة  املناطق  أو 
في االستقالل بحياتهم بعد الزواج بدالً 
أسر  وتكوين  عائالتهم  مع  السكن  من 
هذا  يدرس  تقدم،  ما  على  وبناًء  ممتدة. 
قطاع  إصالح  سياسات  تأثير  امللخص 
اإلسكان في احلد من تأخر زواج الشباب 
وتيسير  زيادة  خالل  من  الذكور  من 
السكن  على  حصولهم  إمكانية 
كبير  مال  رأس  إلى  حاجتهم  وتقليل 

لضمان هذا األمر.  

تطور سياسات اإلسكان في مصر 

شهدت  املاضية  الثالثة  العقود  خالل 

االقتصادية  اإلصالحات  من  عدداً  مصر 

التي  التنموية  املسيرة  غيرت  التي 

أوائل  منذ  بتطبيقها  الدولة  باشرت 

الستينيات بصورة ملموسة. فقد بدأت 

االنفتاح  بسياسات  اإلصالحات  هذه 

الراحل  الرئيس  تبناها  التي  االقتصادي 

 ،1974 عام  أواخر  في  السادات  أنور 

اإلصالح  برنامج  خالل  من  واستمرت 

التي  الهيكلية  والتعديالت  االقتصادي 

ذروة  وبلغت   .1991 عام   طرحها  مت 

من  البالد  شهدته  ما  اإلصالحات  تلك 

وتشريعية  ضريبية  إصالحات  سلسلة 
  .2004 عام   نظيف  حكومة  تبنتها 
اإلصالحات  العديد من هذه  وكان هدف 
واملستأجر  املالك  بني  العالقة  حترير  هو 
فيها قطاع  مبا  القطاعات،  في مختلف 

اإلسكان.
 

عدد  تقدمي  مت  الستينيات  أوائل  فمنذ 
املعنية بحماية مستأجري  القوانني  من 
التجارية،  واملمتلكات  الزراعية،  األراضي 
عملت  وقد  لإليجار.  ة  املُعدَّ واملساكن 
القيمة  حتديد  على  القوانني  هذه 
للمعدالت  وفقاً  لإليجارات  االسمية 
وضمنت  الستينيات،  في  السائدة 

كلية دبي لإلدارة احلكوميةمركز ولفنسون للتنمية مبعهد بروكنغز

الدولي السكان  - مجلس  رمضان  ومحمد  أسعد  إعداد: راجي 
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حقوق احليازة غير محددة املدة للمستأجرين شغل 
هذه األمالك1. ومع تزايد انحراف القيمة االسمية 
األراضي  عرض  قل  السوق،  أسعار  عن  لإليجارات 
سواء.  حد  على  والتجارية  السكنية  والعقارات 
وحدة  لتأجير  الوحيدة  الوسيلة  كانت  عليه،  بناء 
سكنية هي دفع مبالغ إضافية “املقدم” أو “خلو” 
قبل االنتقال إلى الوحدة السكنية املؤجرة، مما جنم 
عنه حتويل عقود التأجير إلى عقود بيع مجحفة ال 
تضمن حقوق املالك أو املستأجر على حد سواء2.  

وفي املقابل، أصبح السبيل الوحيد للحصول على 
بروز  عنه  جنم  مما  الذاتي،  باجملهود  بناءه  هو  سكن 
عشوائية  بصورة  السكنية  الوحدات  من  العديد 
1960. لكن قوانني  حول املدن في مصر بعد عام 
اإليجار كان لها التأثير السلبي على جتهيز الوحدات 
قلة  وبسبب  أيضا.  للبيع  اخملصصة  السكنية 
الوحدات السكنية اخملصصة لإليجار، امتنع املالك 
شاغرة  وأبقوها  السكنية  وحداتهم  تأجير  عن 
أو منحها  التجارية  املضاربة  بغرض  لسنوات عدة 
العام  التعداد  إلى  الزواج.  واستناداً  ألبنائهم عند 
للسكان واإلسكان الذي أجرته مصر عام  1996، 
الشاغرة  السكنية  الوحدات  عدد  إجمالي  بلغ 
حوالي 904 ألف وحدة سكنية )أو حوالي 9.9% 
من إجمالي الوحدات السكنية(. وقد أدى الغياب 
التام للتمويل العقاري في سوق اإلسكان املصري 
إلى تفاقم الوضع، وأجبر الداخلني اجلدد في سوق 
كي  ضخمة  أموال  رؤوس  جمع  على  اإلسكان 

يتمكنوا من شراء سكن.
 

لقد مرت اإلصالحات التشريعية لقوانني اإليجارات 
عام  بعد  املراحل  من  بالعديد  في مصر  واإلسكان 
1981. في البداية سمحت القوانني اجلديدة بزيادة 
أسواق  حررت  كما  فقط،  واحدة  ملرة  اإليجار  قيمة 
تأجير األراضي الزراعية. وتوجت اإلصالحات بصدور 
القانون رقم 4 عام  1996، الذي سمح مبرونة عقود 
اإليجار ومنح املالكني احلق في تعديل مبلغ اإليجار 
هذا  به  امتاز  ما  وأهم  التعاقد،  مدة  انتهاء  عند 

التي وقعت  العقود  إال على  أنه ال ينطبق  القانون 
صدور  قبل  وقعت  التي  العقود  أما  صدوره.  بعد 
اإليجارات  زيادة  من  املالكني  منعت  والتي  القانون، 
لم  األجل،  محددة  غير  إيجار  عقود  توقيع  ومن 
القانون  تخضع إلى قانون اإليجار اجلديد3. وأصبح 
رقم 4 لعام 1996 يّعرف على أنه “قانون اإليجار 
على  حصرياً  ينطبق  أنه  إلى  إشارة  في  اجلديد” 

عقود اإليجار اجلديدة فقط.

والهدف الرئيسي ِمن اإلصالحات التشريعية التي 
الوحدات  عدد  زيادة  هو   4 رقم  القانون  عليه  نص 
املستأجرين  وحماية  لإليجار  املعروضة  السكنية 
املالكني  وتشجيع  إيجاراتهم،  زيادة  من  القائمني 
اخملصصة  السكنية  وحداتهم  عرض  زيادة  على 
وحدات  بناء  على  املستثمرين  وحتفيز  لإليجار، 
لهم  يسمح  اجلديد  القانون  كون  جديدة  سكنية 
اإليجار  مبالغ  زيادة  أو  استثماراتهم  باستعادة 
وبالرغم  املؤجرين.  مع  التأجير  عقود  انتهاء  عند 
للُمالك،  ضمانات  ِمن  اجلديد”  “القانون  قدمه  مما 
اخملاوف  بعض  يعتريهم  زال  ما  منهم  عدداً  أن  إال 
بشأن آليات تنفيذ أحكام هذا القانون في احملاكم. 
عرض  في  مترددين  مازالوا  املالكني  من  فالعديد 
وحداتهم السكنية لإليجار، مما يوضح سبب وجود 
بعد  الشاغرة  السكنية  واحلدات  نسبة عالية من 
اجلديد4.  القانون  تطبيق  على  عقد  من  أكثر  مرور 
وبهدف تشجيع املالكني على زيادة عرض وحداتهم 
السكنية الشاغرة لإليجار مت تقدمي املزيد من احلوافز 
حيث شرع البرملان في دراسة إمكانية إصدار قانون 
من شأنه أن يفرض ضريبة على الوحدات السكنية 
كانت  إن  النظر  بغض  معينة  قيمة  تتجاوز  التي 

مؤجرة أم ال.  

التغيرات التي طرأت على توقيت الزواج 
بالنسبة للشباب في مصر

العالم  في  الزواج  توقيت  إلى   االنتباه  ركز  طاملا 
زواجهن  تأخر  اإلناث الن  العربي بصفة عامة على 

  قلل القانون رقم 46 لسنة 1962 قيمة اإليجارات للوحدات السكنية املؤجرة إلى نصف قيمتها وثبتها عند مستوى اسمي غير ُمحدد.
1

2  حتى أوائل التسعينيات كان هناك عدد محدود من الوحدات السكنية في األحياء العشوائية بعقود إيجار غير قانونية، لكن بعد صدور احلكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 
أخضعت جميع الوحدات السكنية املبنية بعد صدور احلكم إلى الهدم الفوري.

  مت حتديد توريث عقود اإلسكان إلى جيل واحد عام  2002 بناء على قرار أصدرته احملكمة الدستورية العليا
3

  عام  2006 كانت هناك 1.43 مليون وحدة سكنية شاغرة )%12.4( من إجمالي الوحدات السكنية.
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)رشاد  اخلصوبة  معدالت  انخفاض  عليه  يترتب 
مخاوف  أُثيرت  األخيرة  اآلونة  في  لكن   .)2005
ارتفاع  بسبب  الناجمة  االجتماعية  باآلثار  تتعلق 
تكاليف الزواج وما يترتب عن ذلك من تأخر الزواج 
وابراهيم  )سينجرمان  الذكور  من  الشباب  عند 
الشاب  على  إذ   .)2007 وسينجرمان   ،2001
حوالي70  حتمل  وأسرته  الزواج  على  املقبل 
ارتفاع  وساهم  الزواج،  تكاليف  إجمالي  من   %
التكاليف مقارنة بدخول الشباب في تأخر زواجهم 
مهماً  دوراً  اإلسكان  2007(. ويلعب  )سينجرمان 
في هذه التكاليف: فطبقاً لنتائج املسح التتبعي 
لسوق العمل املصري )2006(، فالتكاليف األولية 
للحصول على السكن تُشكل حوالي ثلث إجمالي 
الزواج  على  املقبل  الشاب  وعلى  الزواج،  تكاليف 
التكاليف  هذه  نصف  حوالي  حتمل  “العريس” 
تبقى  ما  غالبية  أسرته  تتحمل  بينما  مبفرده، 

)سينجرمان 2007(.

سن  متوسط  ارتفاع  يوضح   )1( رقم  والشكل 
زواج الشباب من الذكور واإلناث في مصر بشكل 
النساء  زواج  سن  متوسط  ارتفع  فقد  واضح. 
الشابات في املناطق احلضرية من 18 سنة أو أكثر 
بقليل بالنسبة ملواليد  األربعينيات إلى 23 سنة 

كما  السبعينيات.  منتصف  مواليد  لنظرائُهنَّ 
واستناداً  مماثلة.  زيادات  الريفية  املناطق  شهدت 
إلى املعايير الدولية تعتبر زيادة متوسط سن زواج 
الشابات املصريات أمراً طبيعياً، لكن الزيادة بالنسبة 
2005( . فقد ارتفع  )مينش  للذكور تعتبر عالية 
متوسط سن زواج الذكور في املناطق احلضرية من 
27 سنة بالنسبة ملواليد األربعينيات إلى 29 سنة 
1972. كذلك  عام  ملواليد  بالنسبة  أقصى  كحد 
ظهرت زيادة مُماثلة في املناطق الريفية إال إنها كانت 
متوسط  ارتفع  حيث  باحلضر،  مثيالتها  ِمن  أقل 
سن زواج الذكور في املناطق الريفية من 24 سنة 
كحد  سنة   27 إلى  األربعينيات  ملواليد  بالنسبة 
الواقع  وفي   .51973 عام  ملواليد  بالنسبة  أقصى 
كان سن زواج الذكور مستقراً نوعاً ما قبل موجة 
الوالدات التي حدثت في الستينيات، حيث شهدت 
في  املسجلة  املعدالت  جميع  زيادة  الفترة  هذه 
املناطق احلضرية والريفية على حد سواء. و هؤالء 
هم الشباب  الذين يفترض أن يكونوا قد تزوجوا بني 

منتصف الثمانينيات ومنتصف التسعينيات.
 

تراجع  هو   )1( رقم  الشكل  يوضحه  ما  وأهم 
االجتاه الصاعد على طول املدى ملتوسط سن زواج 
الذكور بدءاً من مواليد 1972 في املناطق احلضرية، 
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 الشكل 1: متوسط سن الزواج وفقاً لسنة ومحل امليالد

انثى ذكر

احلضر

الريف

ملحوظة: توجد ست سنوات متوسط متحركاملصدر: املسح التتبعي لسوق العمل املصري 2006

  متوسط سن الزواج املوضح هنا يستند إلى حتليل جداول احلياة التي تأخذ في االعتبار وجود عدد من األشخاص الذين لم يقبلوا على الزواج في جميع الفئات العمرية.
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وملواليد 1973 في املناطق الريفية. هذا االنخفاض 
جعلنا  للشباب  األول  الزواج  سن  ملعدل  امللحوظ 
لقوانني  التشريعية  اإلصالحات  كانت  ان  نتساءل 
اإلسكان الصادرة عام  1996 قد ساهمت في هذا 
االنخفاض.  فلو استندنا إلى متوسط معدل سن 
زواج الذكور في املناطق احلضرية ملواليد عام 1972 
جند أن هؤالء الذكور كانوا سيتزوجون عام  2001. 
سيتزوجون  فكانوا   ،1973 ملواليد  بالنسبة  أما 
معدل  انخفاض  أن  نرى  عليه  بناء   .2000 عام 
رمبا  الذي  الوقت  في  جاء  الذكور  عند  الزواج  سن 
بدأت فيه اإلصالحات التشريعية لقوانني اإلسكان 

بالتأثير على توفر الوحدات السكنية.
 

واستنادا إلى الشكل رقم 2، تشير الدالئل األخرى 
إلى انخفاض سن الذكور عند الزواج بعد ارتفاعه 
في التسعينيات.  حيث يستند هذا الشكل على 
نتائج مسوح بالعينة أجريت في السنوات 1988 
الذين  الشباب  فئة  حتديد  بهدف  و2006  و1998 
أعمارهم  تراوحت  والذين  الزواج  لهم  يسبق  لم 
من 25 إلى 29 سنة و30 إلى 34 سنة. فيوضح 
معدل  في  حاد  ارتفاع  هناك  أن  )أعاله(  الشكل 
الشباب الذين لم يقبلوا على الزواج من عام 1988 
إلى عام 1998 مقارنة باملعدالت املرتفعة للذكور 
مواليد الستينيات.  ويلي ذلك انخفاضاً كبيراً في 
فئة الشباب الذين لم يقبلوا على الزواج منذ عام 
املستويات  إلى  لتصل   2006 عام  وحتى   1998
مما  بقليل،  ذلك  من  أقل  أو   1988 عام   السائدة 
عند  الزواج  سن  متوسط  انخفاض  بدوره  يعكس 
الذكور ملواليد عام 1972. ولوحظ منطاً مماثالً عند 
النساء، لكن االنخفاض في فئة النساء الالتي لم 
يقبلن على الزواج بني عام 1998 وحتى 2006 كان 

أقل مقارنًة بالرجال. 

عالقة سياسات اإلصالح بانخفاض معدالت 
سن الزواج

 
زواج  سن  معدالت  انخفاض  يعزى  أن  املمكن  من 
الذكور إلى العديد ِمن العوامل التي ال عالقة لها 
باإلسكان، مثل التغيرات التي طرأت على التعليم، 
بصورة  املعيشة  إلى  والتطلع  احلضري،  والتحول 

مستقلة بعد الزواج. غير أن مراجعة االجتاه العام 
يُعُد  األخيرة  السنوات  مدار  على  العوامل  لهذه 
داعماً الحتماالت ارتفاع متوسط سن زواج الذكور، 
الظاهرة،  تلك  في  امللحوظ  للتراجع  مؤيداً  وليس 
يتبني  التحضر حيث  أثر عامل  تثبيت   بالفعل  ومت 
أن االنخفاض حصل في املناطق احلضرية والريفية 
في  نأخذ  أننا  الحقاً  وسنوضح  سواء.  حد  على 
بصورة  السكن  وتطلعات  التعليم  تأثير  احلسبان 

مستقلة قبل تقييم تأثير سياسات اإلسكان.
 

ويوضح الشكل رقم 3 متوسط سن زواج الذكور 
التعليمي.  ومستواهم  ميالدهم  لتاريخ  وفقاً 
التعليمي  املستوى  ارتفع  كلما  متوقع،  هو  وكما 
بني  الفجوة  املثال،  الزواج. فعلى سبيل  تأخر سن 
األشخاص الذين تلقوا التعليم اجلامعي أو ما بعد 
إلى  التعليم تصل  يتلقوا  لم  الذين  وبني  اجلامعي 
حوالي 6 سنوات بالنسبة ملواليد عام 1960.  وقد 

 الشكل 2  نسبة الذكور واإلناث غير املتزوجني: 1988 ،
1998 و 2006
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زاد اإلقبال على التعليم في مصر بشكل ملحوظ، 
العمل  لسوق  التتبعي  املسح  إلى  فاستناداً 
التتبعي املصري لسنة2006 ، ارتفع بشكل ثابت 
أو  اإلعدادي  التعليم  على  احلاصلني  الذكور  معدل 
ما بعد اإلعدادي من 18 % ملواليد عام 1950 إلى 
63 % ملواليد عام 1980. وهذا التحول رمبا ساهم 
في تأخر الزواج بالنسبة ملواليد فترة اخلمسينيات 
والستينيات. وعلى الرغم ِمن هذا يوضح الشكل 
رقم )3( أن ارتفاع متوسط سن الزواج عند الذكور 
ال ميكن أن يُعزى كلياً إلى زيادة اإلقبال على التعليم 
وارتفاع معدالت التحصيل الدراسي، ألن متوسط 
ملحوظ،  بشكل  يتزايد  ظل  الذكور  زواج  سن 
خصوصاً بالنسبة للذين تلقوا تعليماً محدودا من 

مواليد عام 1960 فيما بعد. 

الذكور  من  املتعلمني  ليشمل  التأخر   هذا  وازداد 
الذين ولدوا بعد عام 1965. وعانى جميع الذكور 
نفسه  الشيء  من   1972 سنة  بعد  ولدوا  الذين 
بغض النظر عن مستوى تعليمهم.  بناء عليه، ال 
ملواليد  بالنسبة  الزواج  سن  ارتفاع  يعزى  ان  ميكن 
الستينيات، أو االنخفاض الذي لوحظ على مواليد 

السبعينيات إلى التغيرات في وضع التعليم.

سن  ارتفاع  في  املؤثرة  العوامل  أهم  ثاني  ويتمثل 

الزواج في زيادة رغبة الشباب في املعيشة بصورة 
مستقلة بعد الزواج. وألن املعيشة بصورة مستقلة 
تتطلب املزيد من التكاليف فقد تسببت في تأخر 
اإلناث  نسبة   )4( رقم  الشكل  يوضح  و  الزواج. 
املتزوجات املقيمات مع أسرتهن أو أسرة الزوج بعد 
الزواج مباشرة، استنادا إلى سنة الزواج6. فيوضح 
الالتي  للمتزوجات  تدريجياً  تناقصاً  الشكل 
سنة  ِمن  بدءاً  ممتدة  كأسر  عائالتهن  مع  يعيشن 
 1992 املناطق احلضرية، وسنة  1981 تقريبا في 
في املناطق الريفية. بينما كان هناك تزايد بعد عام 
2000 مما يوضح أن التغيرات في النمط املعيشي 
امللحوظ  التراجع  في  تسبب  قد  يكون  أن  ميكن  ال 

في ارتفاع سن الزواج. 

بني  املباشرة  العالقة  على  التعرف  ميكن  كما 
خالل  من  الزواج  عند  والسن  اإلسكان  سياسات 
اإلطالع على الترتيبات اخلاصة التي اتخذها رؤساء 
األسر املعيشية لتوفير اإلسكان استناداً إلى سنة 
الزواج حسب بيانات عام  2006.  فيجب اإلشارة أوال 
إلى أن معدالت تأجير املساكن في املناطق احلضرية 
كان مستقرا نوعا ما، حيث ارتفع مبا يقرب من 40 
1970 و2005.  تزوجوا بني سنة  % بالنسبة ملن 
الريفية،  املناطق  في  كثيراً  أقل  النسبة  وتُعتبر 
% بالنسبة ملن  ارتفعت من حوالي صفر  ولكنها 

6  البيانات املوضحة في هذا الشكل تخص فئة النساء ألنها مأخوذة من قسم خاص بالنساء في استمارة املسح التتبعي لسوق العمل املصري واخلاص بالنساء الالتي سبق لهن 

الزواج )املتزوجة – املطلقة – األرملة(. واألرقام بالنسبة للرجال ستكون مماثلة كون معظم النساء اللواتي مت مقابلتهن الزالن متزوجات.

الشكل 3: متوسط سن الزواج للرجال وفقاً  لسنة امليالد والتعليم  

ذكور
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تزوجوا عام  1975 إلى حوالي 8 % بالنسبة ملن 
 5 رقم  الشكل  في  ويظهر   .7 2005 تزوجوا عام 
أصحاب  من  املعيشية  األسر  رؤساء  نسبة  ارتفاع 
بعد  للمتزوجني  بالنسبة  اجلديد”  “اإليجار  عقود 
مما  والريفية  احلضرية  املناطق  من  كل  في   1996
املناطق  تشهده  الذي  احلضري  التحول  على  يدل 
نسبتهم  وصلت  حتى  مصر  في  تدريجياً  الريفية 
مما   .2005 عام  للمتزوجني  بالنسبة   %  20 إلى 
األرجح  على  هم  حديثاً  املتزوجني  أن  إلى  يشير 

األكثر استفادًة من “عقود اإليجار اجلديدة”.

واستنادا إلى الدور احملدود للسكن املؤجر واستمرار 
أهمية نظام املعيشة مع األسر املمتدة في املناطق 
انخفاض  سبب  يعزى  أن  ميكن  فهل  الريفية، 
املناطق  في  للرجال  األول  الزواج  سن  متوسط 
املعروضة  السكنية  الوحدات  توفر  إلى  الريفية 

“لإليجار اجلديد” بشكل أكبر؟ 

التي  األسباب  ِمن  العديد  هناك  األمر  في حقيقة 
مستويات  ارتفاع  أدى  أوالً،  ذلك.  نعتقد  جتعلنا 
التعليم في املناطق الريفية إلى زيادة رغبتهم في 
السكن بصورة مستقلة بعد الزواج، ومُيكن الداللة 

 4 رقم  الشكل  على  اإلطالع  خالل  ِمن  ذلك  على 
ُمنُذ  املمتدة  األسر  أعداد  انخفاض  يوضح  الذي 
حصة  ارتفعت  ثانياً،  التسعينات.  منتصف  بداية 
الريفية  املناطق  في  املؤجرة  السكنية  الوحدات 
أقل  املعدالت  هذه  كانت  وإن  التسعينيات،  خالل 
حصة  تعكس  وأخيراً،  احلضرية.  باملناطق  مقارنة 
“عقود اإليجار اجلديدة” كحصة إجمالية للوحدات 
احلضرية  املناطق  في  يحدث  ما  املؤجرة  السكنية 
بالنسبة للمتزوجني حديثاً )الشكل رقم 5(. وهذه 
اخلاصة  اجلديدة  اإلصالحات  أن  إلى  تُشير  الدالئل 
“باإليجار اجلديد” ساهمت بشكل فّعال في توفير 
املناطق  في  لإليجار  املعروضة  السكنية  الوحدات 

الريفية واحلضرية على حد سواء. 

سن  حملددات  املتعددة  التحليالت  نتائج  وأوضحت 
ذروته  وصل  الذكور  زواج  سن  متوسط  أن  الزواج 
بالنسبة ملواليد ما بني سنة 1969 و1971، ومن 
لألجيال  بالنسبة  واضحة  بصورة  انخفض  ثم 
الالحقة8. ُويقدر متوسط سن الزواج األول للذكور 
سنة  بني  ما  ملواليد  بالنسبة  سنة   26 بحوالي 
1969 و91971. ومن املتوقع أن يكون قد انخفض 
بالنسبة   25.1 حوالي  إلى  الزواج  سن  متوسط 

 الشكل 4: املتزوجون الذين يعيشون مع أسرهم بعد الزواج

  ما تبقى من عقود اإليجار يشمل العقود “القدمية” واإلجراءات الغير قانونية التي ال متتثل لقوانني الدولة
7

  للمزيد ِمن التفاصيل حول هذا التحليل أنظر أسعد ورمضان )2008(.
8

9  اإلشارة هنا إلى الشباب من الرجال الذين لم يتلقوا إي نوع من التعليم، وال ميلك آباؤهم شهادات ثانوية، ويعيشون في أحد احملافظات الكبرى في حي يكون فيه إيجار السكن 

مبتوسط النسبة املئوية

حضري

ريفي

ملحوظة: توجد ست سنوات متوسط متحركاملصدر: املسح التتبعي لسوق العمل املصري 2006
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زواج الذكور مواليد ما بعد عام 1969، والذين من 
املتوقع أن يكونوا قد تزوجوا بعد صدور إصالحات 

اإلسكان عام 1996.
  

األخرى على متوسط سن  املتغيرات  تأثير  ويطابق 
له  الفرد  فتعليم  التوقعات.  للذكور  األول  الزواج 
سبيل  على  الزواج.  سن  على  كبير  إيجابي  تأثير 
على  احلاصل  الشخص  زواج  سن  يرتفع  املثال، 
 3.4 و   1.5 بنحو  وجامعي  ثانوي  أساسي  تعليم 
يحصل  لم  مبن  ُمقارنًة  التوالي،  على  سنة   4.9 و 
على أي شكل ِمن أشكال التعليم. كما ان وجود أم 
وأب حاصلني على تعليم ثانوي كحد أدنى يرفع سن 
الزواج حوالي 0.7 و0.8 سنة على التوالي. ومبجرد 
أخذ “تأجير الوحدات السكنية بعقود جديدة” في 
احلسبان تختفي الفوارق اإلقليمية في سن الزواج 

فيما عدا مناطق الريف في الصعيد.  

خالصة

للذكور  األول  الزواج  سن  أن  الدراسة  هذه  أثَبَتت 
قد  أن كان  بعد  األخيرة  السنوات  انخفض في  قد 
السبعينيات.  أوائل  ملواليد  بالنسبة  ذروته  وصل 

مرة  ليرتفع  و1977،   1975 سنة  بني  ما  ملواليد 
بعد  ما  مواليد  للشباب   25.6 حوالي  إلى  أخرى 

انخفاض  أن  هنا  التوضيح  ونود   .101981 سنة 

الذكور يعني  زواج  واحدة في متوسط سن  سنة 

أن 230 ألف شاب آخر في الفئة العمرية من 25 

إلى 29 سنة سيكونون قادرين على الزواج، مما ميثل 

العمرية. الفئة  في هذه  تزوجوا فعالً  %16 ممن 
وِمن أهم ما تؤكده النتائج أن زيادة عدد الوحدات 

السكنية املعروضة لإليجار “بعقود إيجار جديدة”  

لعبت دوراً رئيسياً وفعاالً في خفض متوسط سن 

الزواج األول بشكل ملحوظ.  فوجود نسبة كبيرة 

في  لإليجار  املعروضة  السكنية  الوحدات  ِمن 

الزواج  سن  متوسط  بارتفاع  مرتبط  ما  منطقة 

ليس  ولكن   ،1969 عام  قبل  ما  ملواليد  بالنسبة 

بالنسبة ملواليد ما بعد هذه السنة.  فوجود عدد 

اكبر من عقود اإليجار اجلديدة في منطقة ما كان 

له تأثير سلبي، حيث ساهم في خفض سن الزواج 

أَثر بشكل  السلبي  التأثير  فيها. وهذا  للقاطنني 

وتؤكد   .1969 سنة  بعد  ما  مواليد  على  كبير 

السكنية  الوحدات  طرح  زيادة  أن  النتائج  هذه 

املعروضة لإليجار ساهم في خفض متوسط سن 

10  يجب ترجمة النتائج اخلاصة مبواليد عام 1981 وما بعدها بحذر شديد، الن معظم أفراد هذه الفئات كانوا دون متوسط سن الزواج في الوقت الذي أجري فيها املسح في أوائل 

.2006

ملحوظة: توجد ست سنوات متوسط متحركاملصدر: املسح التتبعي لسوق العمل املصري 2006
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الشكل 5: رؤساء األسر املتزوجني في املساكن املؤجرة وفقاً لعقود “اإليجار اجلديد”   
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الوحدات  وإحدى أسباب هذا االنخفاض هو توفر 
أوفر  بشكل  لإليجار  املعروضة  السكنية 
صدور  منذ  السوق  سعر  مع  تتماشى  وبإيجارات 
1996. وبالرغم  عام   اإلسكان  قطاع  إصالحات 
للعديد  بالنسبة  عالية  اإليجار  تكلفة  كون  من 
من الشباب املقبلني على الزواج، إال أنه يجنبهم 
“خلو”  دفع  أو  جديد  سكن  شراء  إلى  االضطرار 
قدمي”. ويُعدُّ  إيجار  “بعقد  وحدة سكنية  إليجار 
انعدام أسواق رأس املال التي ميكن الوصول إليها، 
املال  رأس  من  كبيرة  كميات  جمع  إلى  واحلاجة 
إحدى أهم العوامل التي ساهمت في  تأخر زواج 
أثرت إصالحات  ذلك،  فقد  الشباب. وعالوة على 
 ، احلضرية  املناطق  من  كل  على  السياسات 
ِمن  األكبر  النسبة  املؤجر  السكن  يُشكل  حيث 
الريفية  املناطق  وعلى  العقارات،  بسوق  التداول 
كبيراً  منوا  األخيرة  السنوات  في  شهدت  التي 

لإليجار. املعروضة  السكنية  للوحدات 

للسياسات،  بالنسبة  املترتبة  النتائج  أهم  ومن 
هو أن أي إجراء يتخذ بهدف تقليل حاجة الشباب 
في  سيساهم  الزواج  قبل  كبير  مال  رأس  جلمع 
اخلصوص  وجه  وعلى  االنتظار.  مرحلة  تقليل 
فالسياسات التي تهدف إلى زيادة طرح الوحدات 
أعداد  وتقليل  لإليجار  املعروضة  السكنية 
في  تساهم  سوف  املغلقة  السكنية  املمتلكات 
النتائج االيجابية. ويشمل ذلك  املزيد من  حتقيق 
السياسات التي طبقت في مصر والتي ساعدت 
املالكني على استرداد وحداتهم السكنية املؤجرة 
أو  العقد،  مدة  انتهاء  عند  اإليجار  مبلغ  أوزيادة 
للُمالك  رادعاً  التي تشكل  الضريبية  السياسات 
شاغرة.  السكنية  الوحدات  إبقاء  من  ومتنعهم 
تيسير  على  تعمل  التي  فالسياسات  وباملثل 
املال  رأس  خفض  في  ستساهم  املالية  القروض 
على  املُقبلني  الشباب  ِقَبل  ِمن  توفيره  املطلوب 

أسرة.  تكوين 

احلكوميـة لإلدارة  دبـي  كليـة 

برج املؤمترات، الطابق الثالث عشر

ص. ب. 72229 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 971-4-329-3290

فاكس: 971-4-329-3291
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