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في جمهورية مصر العربية

توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



تعترب مرحلة الشباب من أهم مراحل حياة اإلنسان، حيث ينتقل الفرد من مرحلة الطفولة إىل   
مرحلة الرشد، ومن االعتماد على األسرة يف العيش واختاذ القرارات إىل االعتماد على الذات. وخالل 
هذه املرحلة يبدأ الفرد يف بناء شخصيته املستقلة ومعتقداته اخلاصة من خالل ما يكتسبه من مهارات 
ومعارف متكنه من القدرة على االختيار واختاذ القرارات اليت تصنع حاضره ومستقبله، كما تشهد هذه 
املرحلة انتقال الفرد من مرحلة التعليم إىل سوق العمل وما حيمله من حتدايت وتطلعات للمستقبل 
بطموحات كبرية وآمال غري حمدودة، ويعد اجملتمع املصري جمتمعا فتّيا، حيث متثل الفئة العمرية األقل 
من 30 سنة ما يقرب من 61% من إمجايل السكان كما يقع حوايل 27% من السكان ضمن الفئة 
العمرية (بني 15-29 سنة) (اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2017)، وإذا كان هذا ميثل 
حتدايً أمام الدولة املصرية يف توفري خدمات تعليمية وصحية ومسكن مناسب وفرص عمل هلذه الكتلة 
الكبرية من النشء والشباب يف املستقبل، إال أنه من انحية أخرى ميثل منحة وهبة دميوجرافية ميكن 
أن يكون هلا دورا كبريا يف حتقيق هنضة تنموية حقيقية إذا ما مت تعظيم االستفادة من هذه الطاقات 

البشرية اهلائلة وتوجيههم حنو العمل واإلنتاج واملشاركة الفعالة يف بناء هذا الوطن.

شكل (1)

توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 
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اهلبة الدميوجرافية يف مجهورية مصر العربية

٣



"الفرصة  البعض  عليها  يطلق  أو كما  الدميوجرافية"،  "النافذة  أو  الدميوجرافية"،  "اهلبة   
السكانية" هي املرحلة اليت يبلغ فيها جمتمع ما الذروة يف حجم السكان يف سن العمل مقابل أدىن 
نسبة للسكان املعالني األطفال واملسنني، وهي مرحلة تدوم فرتة معينة، حددها البعض جبيل خيتل 
بعدها التوازن اإلجيايب بني الفئات النشيطة والسكان املعالني وخاصة املسنني، كما خيتصرها البعض يف 
الفرتة  يف  مصر  يف  الدميوجرافية  املالمح  استعراض  ومن  النشيطني".  جيل  يف  "انفجار  كوهنا 
(1970-2018)، جند أن مصر كبقية البلدان اليت شهدت معدالت إجناب مرتفعة يف املاضي القريب 
وآخذة يف التناقص على أعتاب ّحتول دميوجرايف اترخيي حيمل "فرصة سكانية" أو "انفذة إىل الفرصة 
الدميوجرافية" تصاحبها أتثريات خمتلفة على احلالة االقتصادية واالجتماعية. وقد تكون على شكل 
حتدايت يف حال مل يتم استغالهلا بشكٍل مالئم، وقد تكون فرصة انفعة إذا ما مت رصدها والتخطيط 
واإلعداد املسبق هلا، وحيدث ذلك ابلتزامن مع تواصل االخنفاض يف معدالت اإلجناب. وخالفاً للدول 
املتقدمة اليت ُأغلقت انفذهتا الدميوجرافية منذ عدة عقود، ما زالت النافذة الدميوجرافية للعديد من 

الدول النامية ومنها مصر مل تفتح على مصراعيها بعد. 

املصدر : األمم املتحدة - 2019

توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 
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توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

مراحل التحول الدميوجرافـي:

ان العالقة بني النمو السكاين والنمو االقتصادي يتوقف على اهليكل العمري للسكان وعلى   
مرحلة التحول الدميوجرايف اليت يشهدها اجملتمع. ويُقصد ابلتحول الدميوجرايف، االنتقال من معدالت 
اإلجناب والوفيات املرتفعة إىل معدالت اإلجناب والوفيات املنخفضة. ومن املعروف أن هناك أربع 
مراحل للتحول الدميوجرايف Demographic transition متر هبا اجملتمعات املختلفة أثناء ارتقائها من 

درجة إىل أخرى يف سلم التنمية. 
- يف املرحلة األوىل ترتفع معدالت املواليد والوفيات وتنخفض معدالت النمو السكاين ومع حتسن 
الرضع  بني  الوفيات، وبشكل خاص  تنخفض معدالت  الثانية  املرحلة  الصحية يف  الرعاية  مستوى 
واألطفال دون اخلامسة مع بقاء معدالت املواليد عند مستوايهتا املرتفعة، األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع 
معدالت الزايدة السكانية، وابلتايل معدالت النمو السكاين وارتفاع نسبة فئات العمر الصغرية اليت 
حتتاج إىل زايدة كبرية يف اإلنفاق إلشباع احتياجاهتا من الغذاء وامللبس واخلدمات الصحية والتعليمية. 
- يـؤدي ذلك إلــى ارتفـــاع معـــدل اإلعالـــة، ممـــا ميثــــل عبء ثقيــــل علــــى االقتصاد. وعندمـــا يصـــــل 
هــــذا العدد الكبري من صغــار السن إىل سن اإلجناب، تتحقق فورة أخرى فـي صغار السن، وهكذا 
يستمر السكان يف التزايد مبعدل كبري حىت يتجاوز صغار السن مــن اجليـــل األول واألجيـــال التاليـــة 
سن اإلجناب، وهو ما يُعرف بقوة الدفع السكاين  population momentum (نصار وآخرون، 

 .(2006

- مع استمرار التقدم يف سلم التنمية يف املرحلة الثالثة وما يعنيه ضمناً من استمرار اخنفاض معدالت 
الوفيات، يبدأ معدل املواليد يف االخنفاض بصورة ملحوظة نتيجة الرتفاع مستوى التعليم والعائد على 
االستثمار فيه وزايدة درجة الوعي أبمهية تنظيم األسرة خاصة يف ظل اخنفاض معدل وفيات األطفال 
النهائية الخنفاض  الفاقد، وتصبح احملصلة  لتعويض  املواليد  لزايدة  األساسية  املربرات  أحد  وتالشي 
معدالت املواليد والوفيات يف أن واحد هو اخنفاض مماثل يف معدالت النمو السكاين. ويؤدي ذلك 
األمر إىل اختالف الرتكيب العمري للسكان وظهور ما يعرف يف األدبيات بـ "النافذة الدميوجرافية".  

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

٥



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

٦

شكل (3)

- العديد من الدراسات اليت اعتمدت على حتليل اجتاه العالقة بني الزايدة السكانية والنمو االقتصادي تشري إىل 
أن اخنفاض مستوايت اإلجناب يؤدي إىل اخنفاض معدل اإلعالة العمرية (أي وجود عدد اقل من األطفال املعالني 
اإلنفاق  من  موارده  من  أكرب  قدر  حتويل  من  اجملتمع  ُميكن  الذي  األمر  العمل)،  سن  يف  السكان  بعدد  مقارنة 

االستهالكي إىل اإلنفاق االستثماري، مبا يؤدي إىل حتفيز النمو االقتصادي (عثمان وآخرون، 2006).
- اما املرحلة الرابعة تنتقل الزايدة الكبرية يف السكان الذين كانوا يف الفئة العمرية الصغرية يف املرحلة الثانية، ويف 
سن العمل يف املرحلة السابقة إىل سن التقاعد. فريتفع معدل اإلعالة مرة أخرى، ويكون االرتفاع يف هذه املرحلة 
نتيجة ارتفاع نسبة كبار السن، وهم يعتمدون يف إشباع احتياجاهتم على السحب من املدخرات أو على دعم أسرهم 

أو الدولة (نصار وآخرون، 2006).
- النافذة الدميوجرافية ال تتاح إال إذا كان الرتاجع يف معدل اإلجناب معنوايً، كما أهنا ال تفتح إال مرة واحدة مث 
تغلق عندما تبدأ معدالت اإلعالة العمرية يف االرتفاع مرة أخرى، حيث ينتقل الفوج العمري الذي ساهم يف إحداث 
النمو االقتصادي والذي يشكل جزءاً كبرياً نسبياً من اجملتمع إىل خارج قوة العمل (املسنني) دون أن حيل حمله عدد 
مساو من املنتجني، وعندئذ حيتاج اجملتمع إىل مزيد من اإلنفاق االجتماعي (رعاية صحية واجتماعية للمسنني) على 

حساب االستثمارات اليت كان يواجهها يف فرتة الطفرة إىل إحداث منو اقتصادي. 



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

آليات حتقيق اهلبة الدميوجرافية
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توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 
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توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

أين حنن من اهلبة الدميوجرافية

٩

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.

شكل (4)



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

وابلنظر اىل اهلرم السكاين  حسب تعداد 2017،  يتضح لنا ان مصر متر االن ابملرحلة الثالثة يف 
مراحل التحول الدميوجراىف او ما يسمى  ابلنافذة الدميوجرافية  ويتبني لنا من خالل اهلرم السكاين أنه 
عريض القاعدة حيث بلغت فئة السكان من (0 - 14 ) حواىل 34 % من إمجايل السكان وبلغت 

نسبة السكان يف قوة العمل
( 15 - 64 ) حواىل 62% مما يشري اىل اننا نعيش يف جمتمع فىت وشاب يف حني كانت نسبة الشباب 
يف الفئة العمرية من (15 - 35 ) حواىل 35% وهذا يعىن لنا ضرورة تكثيف اجلهود واالستعداد 
للنافذة الدميوجرافية واليت تتطلب توفري عدد اكرب من االستثمارات حىت تتم االستفادة من هذه اهلبة 
الدميوجرافية وسوف نتوىل ابلشرح يف الفصول القادمة أمهية االستفادة من اهلبة الدميوجرافية وعوائدها 
على اجملتمع اما فيما خيص فئة كبار السن فقد بلغت نسبتهم حواىل 4 % من إمجايل عدد سكان 

مصر.

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٠

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.

شكل (5)



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

فيها  تتناول  واليت   ،   2050-2020 ملصر  السكانية  التنبؤات  دراسة  وتوصيات  نتائج  وفقا الهم 
اإلسقاطات السكانية حىت عام 2050 يف ضوء ثالث سيناريوهات ملعدل اإلجناب الكلى وقد أظهرت 

الدراسة أن عدد السكان يف مصر سيكون كالتايل: -
- السيناريو االول: عدم ضبط الزايدة السكانية  والوصول اىل معدل االجناب الكلى (3.5 طفل / 
سيدة) يصبح عدد سكان مصر حوايل 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان يف قوة العمل 

من 15-65 حوايل 60%، ونسبة االعالة الكلية حوايل 0.68.
- السيناريو الثاين: ثبات معدل اإلجناب الكلى عند (3.07 طفل لكل سيدة) الوضع احلايل، يصبح 
عدد سكان مصر حوايل 155 مليون نسمة عام  2050 ونسبة السكان يف قوة العمل من 65-15 

حواىل 64% ونسبة االعالة الكلية حوايل 0.57.
- السيناريو الثالث: تطبيق اسرتاتيجية قومية للسكان هتدف اىل الوصول مبعدل االجناب الكلى إىل 
(2.4 طفل لكل سيدة)، سيكون عدد سكان مصر حوايل 150 مليون نسمة عام 2050، ما يعىن 
أن تطبيق االسرتاتيجية القومية للسكان سيكون له ااثر إجيابية يف توفري عبء من 10 اىل 25 مليون 
نسمة يف حني ستكون  نسبة السكان يف قوة العمل من 15-65 حوايل 64%، ونسبة االعالة الكلية 

حوايل 0.56.

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١١

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.
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توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٢

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.

شكل (7)

3.07شكل (8)



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٣

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.

شكل (9)



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٤

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية

(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٥

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.



توفري املؤسسات واألسواق املالية اليت تساعد على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو استثمارات منتجة 
إضافة اىل جذب االستثمارات اخلارجية من بلدان أخرى. 

3) التعليم ورأس املال البشري: ومما ال شك فيه فان ارتفاع معدل اإلعالة يقلل من قدرة الوالدين 
على االستثمار يف تعليم أبنائهم، كما أن ارتفاع العمر املتوقع يدعم ارتفاع معدالت التعليم إذ يؤدي 

ذلك إىل تزايد العوائد على التعليم على مدى العمر. 
وهكذا فان اثر العوامل الدميوجرافية ال يقتصر على النمو السكاين، وإمنا األهم هو التغري يف الرتكيب 
العمرى والتغري يف نسبة السكان يف سن العمل، فاذا أدى النمو السكاين إىل زايدة نسبة الفئة العمرية
(15-64)، فان أثر التحول الدميوجراىف قد يكون إجيابيا على االستثمار والدخل من خالل التشغيل، 
(Ross 2004) ، كذلك يؤثر التشغيل والدخل على العوامل الدميوجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى 
إىل حتسني احلالة الصحية وخفض معدالت الوفاة ومن انحية أخرى قد خيفض من معدالت اخلصوبة 

.(Navaneethan,2002)  ،ويؤدى اىل تغريات يف التكوين العمرى للسكان

رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

- يتبني مما سبق أن اهلبة الدميوجرافية تتاح خالل املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف. وقد حددت 
الدراسات املختلفة ثالث آليات رئيسية يؤثر من خالهلا التحول الدميوجــــرايف علــــى إاتحــة ما يعرف 
بـ "النافذة الدميوجرافية" فالتحول الدميوجرايف يؤثر يف نسبة السكان يف سن العمل، ويف معدالت 
االدخار، وكذلك يف مستوى تراكم رأس املال البشري. فمع تراجع معدل اإلجناب تنخفض نسبة 
األطفال، وتتزايد نسبة السكان يف سن العمل وترتفع نسبة مشاركة اإلانث يف احلياة االقتصادية نتيجة 
اإلعالة  معدل  اخنفاض  إىل  يؤدي  الذي  األمر  تعليمها،  مستوى  وارتفاع  العائلية  أعباءها  الخنفاض 
العمرية والذي ينعكس يف خفض معدل اإلعالة مبعناها االقتصادي (نسبة السكان خارج قوة العمل 
إىل مجلة املشتغلني) يف حالة جناح سوق العمل يف امتصاص وتشغيل التدفقات املتتالية من العمال يف 

وظائف منتجة وحقيقية. 
- كما تتمثل اآللية الثانية من آليات أتثري التحول الدميوجرايف على النمو االقتصادي يف ارتفاع معدل 
احلياة  يف  مشاركتهم  معدل  وارتفاع  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  تزايد  فمع  القومي.  االدخار 
االقتصادية ترتفع مستوايت األجور، ويتزامن هذا االرتفاع مع اخنفاض معدل االستهالك، نظراُ ملا 
تتميز به هذه الفئة العمرية من اخنفاض امليل احلدي لالستهالك وارتفاع امليل احلدي لالدخار مقارنة 
ابلفئات العمرية األخرى، فيبلغ معدل االدخار بني األفراد حده األقصى يف سن الـ 45 سنة يف حني 
ينخفض بني األفراد الذين هم يف أوائل الثالثينات نتيجة الخنفاض أعباءهم العائلية من جهة وارتفاع 
نسبة مشاركتهم يف نظم التأمينات واملعاشات من جهة أخرى، األمر الذي يساعد يف النهاية على 
ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار، ومن مث النمو االقتصادي. مع استمرار التزايد يف معدالت النمو 
االقتصادي تتحسن األحوال الصحية والتعليمية واملعيشية لغالبية السكان، األمر الذي ينعكس على 

سلوكهم اإلجنايب مبا يسرع من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة.
 أما اآللية الثالثة فتتمثل يف االستثمار يف جماالت التنمية البشرية املختلفة وعلى رأسها التعليم الذي 
املال  املتحقق من رأس  العائد  األحوال عن  يقل حبال من  مرتفع ال  اقتصادي واجتماعي  عائد  له 
املادي. فمع تزايد الوعي أبمهية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدالت اإلجناب، تتزايد النسبة اليت 
ختصصها األسر املختلفة من دخوهلا لالستثمار يف تعليم أبنائهم، األمر الذي إذا تزامن مع توافر البيئة 
االقتصادية املالئمة فإنه سينعكس ابلضرورة على معدالت اإلنتاجية واألجور واالدخار واالستثمار 
وعلى مستوايت الثقافة والتحضر، ومن مث على درجة الرفاهة االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة 

(عثمان وآخرون، 2006).

-  مع اعتماد سياسات مالئمة فإن هذا التغري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة مفيدة 
االدخارات  زايدة  على  تعمل  رشيدة  اقتصادية  سياسات  مع  بتزامنها  وذلك  االقتصادي،  للنمو 
مواز  بشكل  اإلعالة  معدالت  لتدين  نتيجة  وذلك  واملتوسط،  القريب  املستقبل  يف  واالستثمارات 
االدخارات  هذه  فشلت  إذا  مفيدة  غري  أيضاً  الفرصة  هذه  تكون  وقد  اخلصوبة.  معدل  الخنفاض 
واالستثمارات يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وزايدة فرص العمل املنتج. وتعترب التبعات على 
التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن 
التخطيط هلا بشكل مبكر، وخلق  القرار  التنمية إن مل يستطع متخذو  العمل، وتكون سلبية على 
الظروف املواتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة. ومن هذه النتائج السلبية ارتفاع 

نسبة العاطلني عن العمل وتفاقم الطلب على اهلجرة الدولية (شكوري، 2004). 
1) سوق العمل: حيث يتحدد  املتاح من هذا العنصر بثالث عوامل: 

- نسبة السكان يف سن العمل حيث يؤدي التحول الدميوجرايف إىل ارتفاعها. 
- معدل اإلسهام يف قوة العمل فاخنفاض معدل اخلصوبة يعطي للنساء فرصة أكرب لإلسهام يف قوة 
العمل، ولكن هذا األثر اتضح من الدراسات التطبيقية يتوقف على عوامل أخرى ثقافية واجتماعية. 
ومن انحية أخرى، فإن اخنفاض عدد األطفال يتيح الفرصة للمزيد من االستثمار يف تعليمهم، وهو 

ما يؤخر دخوهلم إىل سوق العمل. 
- عدد ساعات العمل لكل عامل. 

وبصفة عامة فان أثر التحول الدميوجرايف على التشغيل يتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل 
اإلنتاج، فقد ال ينجح االقتصاد يف استيعاب الزايدة يف قوة العمل مما يؤثر سلًباً على مستوى األجور. 
وقد حيدث العكس، فرتتفع األجور حىت تبلغ املستوى الذي يرتد فيه منحىن عرض العمل إىل اخللف. 

 (Bloom & Malaney,1999)
االدخار  معدل  فيبلغ  العمرية.  للمرحلة  تبًعاً  االدخار   يتحدد  والتشغيل:  واالستثمار  االدخار   (2
أقصاه لألفراد يف سن 45 سنة، وينخفض بني األفراد يف أوائل الثالثينيات نتيجة تزايد االحتياجات 
االستهالكية لألسر اجلديدة. ويف حماولة للتفسري، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر املتوقع مع 
ثبات سن التقاعد يدفع مجيع فئات العمر إىل زايدة مدخراهتم لتأمني حياهتم يف املستقبل. آما أن 
أبنائهم  على  السن  اعتماد كبار  إمكانية  يضعف  األسرة،  حجم  مث  ومن  اخلصوبة،  معدل  اخنفاض 
لتأمينهم يف الكرب، فيزداد ادخارهم. كما أن اخنفاض معدل اإلعالة يساعد على رفع معدل االدخار، 
ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثمار احمللي ومن مث النمو والتشغيل، ولكن هذا يتطلب 

١٦

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.



رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

١٧

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 

 (Nassar,2003) للمتدربني

اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.



رابعاً سياسات لالستفادة بـ "اهلبة الدميوجرافية"
تنطوي "اهلبة الدميوجرافية" على زايدة كبرية يف "حجم قوة العمل" و "املدخرات"، وينبغي أن يهيئ 
النمو االقتصادي دفعة  االقتصاد املناخ املالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزايدة يف دفع 
كبرية، لالستفادة من هذه الفرصة اليتُ تُتاح لفرتة زمنية حمددة، ولكيال تصبح الزايدة يف حجم قوة 
العمل إىل عبء متفاقم متمًثًال يف ارتفاع معدالت البطالة، مبا هلا من انعكاسات سلبية على كال من 

االستقرار االقتصادي وكذلك االجتماعي والسياسي. 
 وتتمثل أهم السياسات املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف يف: 

1- سياسات توسيع سوق العمل، وزايدة مرونته: حيث يشهد حجم قوة العمل طفرة كبرية، خالل 
املرحلة الثالثة للتحول الدميوجرايف مع وصول الزايدة الكبرية من صغار السن يف املرحلة الثانية إىل سن 
العمل يف هذه املرحلة. وتتيح هذه الزايدة الكبرية فرصة لدفع النمو االقتصادي دفعة غري مسبوقة، 
ولكن هذه الزايدة حبد ذاهتا غري كافية لتحقيق ذلك. بل أهنا على العكس قد تتحول إىل عبء ضخم 

على االقتصاد يؤدي إىل تفاقم مشكالت من قبيل: البطالة، والفقر، وتدهور مستوايت املعيشة.
ويتطلب استغالل هذه الفرصة على توفري فرص عمل كافية الستيعاب الزايدة يف قوة العمل، ولتقييم 
امكانيات اهلبة الدميوجرافية البد من اختبار القطاعات االقتصادية لتوفري عدد كايف من فرص العمل 
لكي متتص الزايدة يف حجم القوة العاملة. لذا تعد الزايدة املتوقعة لفئة السكان يف سن العمل ذات 

أمهية خاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلي أو اخلارجي.
2- وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زايدة فرص العمل للداخلني يف سوق العمل 
وبعضها ملالئمة مهارات أفراد القوة العاملة ملتطلبات سوق العمل، وحتقيق األرتباط بني السياسات 
الالزمة حلل مشكلة البطالة على املستوى القومي وبني السياسات الالزمة حلل مشكلة االختناقات 

بني العرض والطلب يف أسواق العمل احمللية بغرض حتقيق التوازن املنشود بينهما.
وىف النهاية جيب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل واالجتاهات املستقبلية 
التغريات  لتلك  االقتصادية  الوحدات  واستجابة  الطلب  اجتاهات  ملعرفة  ميدانية  مسوح  من خالل 

بصورة دورية. 

 والسؤال املطروح هنا هو، هل ستتمكن أسواق العمل يف مجهورية مصر العربية واليت سوف يرتفع 
فيها نسبة السكان يف سن العمل من استيعاب هذه اهلبة الدميوجرافية؟

أمهية تنمية ومتكني الشباب

يشكل الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن جيب توفري الظروف الكفيلة لتنمية قدراهتم وتفعيل طاقاهتم 
والعمل على توسيع إسهامهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتم، 
لذلك أصبح من الضروري متكني وتنمية الشباب ووجود نظام جيد للمتابعة والتقييم قادر على كيفية 

قياس هذا التمكني من خالل مؤشرات قابلة للقياس 
ويُعرف متكني الشباب أبنه "خلق ودعم الظروف املواتية اليت ميكن أن يتصرف الشباب أبنفسهم، 
وعلى شروطهم اخلاصة هبم، دون االعتماد على توجيه من اآلخرين "، كما تُعرف تنمية الشباب أبهنا 
" تعزيز حالة الشباب، ومتكينهم من بناء الكفاءات والقدرات الالزمة للحياة، واالستفادة من بيئة 
داعمة مستقرة سياسيا واقتصادايً وقانونياً، مبا يضمن كفالة مشاركتهم الكاملة والنشطة يف جمتمعاهتم 
"، ومل خيتلف تعريف  متكني الشباب كثريا عن تعريف تنمية الشباب فقد تضمن التعريفني يف حمتواهم 
ضرورة توفري البيئة السليمة سواء السياسية أو االقتصادية أو القانونية للشباب مبا يضمن متكينهم 

وتنمية قدراهتم ويضمن مشاركتهم الكاملة يف اجملتمع دون االعتماد على احد، وقد أولت العديد من 
الدراسات أمهية كبرية يف دراسة النمو املتوقع يف حجم فئة الشباب والسكان يف سن العمل،  كما 
يتم وضع  إذا مل  الدميوجرافية " وذلك  النافذة   " الظاهرة واليت يطلق عليها  أوضحت خطورة هذه 
االسرتاتيجيات الكفيلة بتنمية ومتكني الشباب ليصبح " هبة دميوجرافية " دافعه لعملية التنمية يف 
مصر وحىت ال تتحول هذه "اهلبه" إىل "نقمه" على اجملتمع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين خطرية، 
ولقد أدركت الدول املتقدمة واألمم املتحدة  أمهية الشباب كعنصر أساسي فعال يف إحداث املزيد 
من التقدم يف جمتمعاهتا حيث تبنت األمم املتحدة عام 1995 " برانمج العمل العاملي للشباب " وهذا 
الربانمج يوفر إطار للسياسة العامة ومبادئ توجيهيه للعمل الوطين والدعم الدويل لتحسني أوضاع 
الشباب وقد تضمن عدة جماالت ذات أولوية منها الصحة والتعليم والتشغيل واجلوع والفقر ومشاركة 
الشباب الفعالة يف اجملتمع ويف اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والعوملة وما نتح 
عنها من تغريات اجتماعية واقتصادية يف دوائرها الثالث احمللية واإلقليمية والعاملية وعليه فالبد ان 
تتخذ الدولة العديد من اإلجراءات والسياسات الالزمة من تنمية ومتكني الشباب حىت تتم االستفادة 

القصوى من هذه اهلبة الدميوجرافية.

اخلطوات الالزمة لإلستفادة من النافذة الدميوجرافية

إلمكانية االستفادة العظمى من اهلبة الدميوجرافية وحتقيق سوق عمل مرن خيدم الطلب يف الداخل 
واخلارج فانه جيب االخذ ابلسياسات التالية: 

اوًال السياسات الصحية :
ينبغي أن تركز السياسات الصحية على كال من اخلدمات الصحية الوقائية واألساسية إذ تؤدي هذه 
الصحة  خدمات  توفري  خالل:  من  الدميوجرايف  التحول  بعملية  اإلسراع  يف  مهًماً  دورًاً  اخلدمات 
اإلجنابية، اليت تساعد اآلابء على تكوين أسر أصغر حجًماً، حيث يعترب االستثمار احلايل يف حتسني 

خدمات الصحة اإلجنابية ميكنه أن يسرع ابلوصول إىل اهلبة الدميوجرافية. 
اثنياً سياسات التعليم: 

يلعب التعليم دورا أساسيا يف توفري فرص عمل أفضل، ويعد حمو االمية ورفع معدالت القراءة والكتابة 
تقدمي  ايل  احلاجة  تظهر  الثانوي  التعليم  مستوي  وعلى  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اهم  من 
التدريبية املختلفة ابحتياجات سوق  العالية، كما جيب ربط الربامج  التكنولوجيا املتطورة واملهارات 
هذه  الشباب  إلكساب  والتدريبية  التعليمية  السياسات  بني  التنسيق  امهية  تربز  مث  ومن  العمل، 
املهارات. ونالحظ تناقص العائد للتعليم اجلامعي  وجدير ابلذكر ان االستثمارات يف قطاع التعليم 
حتتاج ايل مراجعة حبيث يصبح املعيار هو الكيف واجلودة وليس الكم، فاخلرجيني من خمتلف املراحل 

١٨

يعانون من نقص شديد يف املهارات واليت حيتاجها سوق العمل الداخلي واخلارجي، ويعاين قطاع التعليم من 
نقص يف املدخالت املالية واملادية والبشرية، وهذا يتطلب بدوره اعادة توزيع االستثمارات يف قطاع التعليم، 
املرتبط ابلسوق،  ،التعليم  املزدوج  التعليم  التعليم مثل  تبين امناط جديدة من  العايل،  للتعليم  املوارد  زايدة 
ابإلضافة ايل رفع مهارات والقدرات اإلبداعية لدي اخلرجيني،  وهناك العديد من التدخالت املطلوبة يف هذا 

اجملال مثل: 

أوًال النظام املزدوج: ربط املدرسة بسوق العمل:   
- يربط النظام املزدوج بني التعليم والعمل وينقسم التدريب املهين بني التدريب العام يف املدرسة والتدريب 
التعليمية اليت متكن  النظام املزدوج من أجنح االنظمة  املتخصص يف الشركة او املؤسسة بعد ذلك. ويعد 
الطالب من االنتقال بسهولة من املدرسة ايل سوق العمل والتغلب على مشكلة التعليم النظري او االنظمة 

التدريبية البالية. 
- ويعد النموذج االملاين للتعليم املزدوج من اجنح االمثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب ايل بطالة الكبار 
واحد ايل واحد على عكس الكثري من الدول اليت تصل فيها معدالت البطالة بني الشباب من ضعف ايل 
مخس مرات معدل البطالة بني الكبار، وتزداد أمهية مشاركة اصحاب العمل والشركات واحتادات العمال يف 

وضع املناهج  للمتدربني حىت يتحقق التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

اثنياً : برامج تدريبية لتحقيق مرونة أكرب للعمالة لتكون أقدر على التجاوب   
مع التغريات التكنولوجية اليت قد تتطلب االنتقال بني القطاعات ومنها:  

  - تدريب ما قبل التوظيف: ويتعني على املؤسسات التدريبية أن تقدم إطارا جديد من املؤهالت وفقا 
للمعايري التدريبية للصناعات وهذا النوع يكون التدريب فيه للداخليني اجلدد بغرض رفع كفاءات العاملني. 
وجبب ربط هذا النوع من التدريب بتحديد وتعريف املهارات الواجب توافرها من اجل خلق فرص العمل 
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اثلثاً سياسات حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة: 
تشمل هذه السياسات، توفري مزبد من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات متييزية لغري صاحل النساء 
يف التعليم أو التوظيف. وذلك هبدف زايدة قوة العمل املتاحة، من خالل زايدة معدل مسامهة اإلانث يف قوة 
العمل، كما يكون هلذه السياسات أثر مماثل الرتفاع املستوى التعليمي، من حيث أهنا تؤدي إىل ارتفاع نفقة 

الفرصة البديلة إلجناب طفل إضايف. 

خامساً : السياسات على جانب العرض والطلب خللق سوق مرن يستجيب 
الحتياجات األسواق الداخلية واخلارجية من خالل: 

1- زايدة قدرة القطاع الزراعي على امتصاص العمالة وتشجيع املشروعات الصغرية،  وقد جنحت 
العديد من الدول مثل الصني واهلند و اندونيسيا يف زايدة التشغيل وخلق مزبد من فرص العمل عن 
طريق الرتكيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغرية ونشرها يف املناطق الريفية،  وحيتاج تشجيع 
هذا النوع من املشروعات العديد من اخلطوات منها : - تسهيل وتبسيط اإلجراءات الالزمة لبدء 
املشروع، اصالح االطار التشريعي واملؤسسي الذي تعمل يف اطاره املشروعات الصغرية ، تشجيع 
وتبين  مهاراهتم  لرفع  والتدريب  الالزم  االئتمان  وتوفري  املشروعات،  هذه  مبثل  القيام  علي  الشباب 

السياسات النقدية واملالية املالئمة لتشجيع منو املشروعات الصغرية. 
2- تنمية القطاع اخلاص: وميكن استخدام السياسات املالية والنقدية كحافز لتشجيع القطاع اخلاص 
على زايدة مسامهته يف التشغيل وخفض معدالت حتول العمالة، وعادة ما تستخدم احلوافز املالية 
ودعم األجور لتشجيع القطاع اخلاص على توظيف الشباب وتشجيع القطاع اخلاص على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، مساندة القطاع اخلاص يف التوافق مع معايري التسويق العاملية، مساعدة الشركات 

الصغرية منهم يف أنشطتها التصديرية.  
3- العمل على مجع البياانت واملعلومات الالزمة حول حجم هذا القطاع - مساته ومسات العاملني به 

سواء السمات املهنية والتعليمية والشخصية وذلك من اجل تقدمي الدعم املناسب
4- ضرورة توفري التمويل الالزم لربامج التشغيل: إن زايدة إمكانية تنمية املهارات وتوسيع قاعدة 
التعليم ال ميكن أن تتم من خالل الدولة فقط، حيث إن القطاع اخلاص ال بد وأن يكون له دور هام 
يف التدريب من خالل مسامهة أصحاب العمل يف متويل الدورات التدريبية وتوفري دورات تدريبية يف 
القطاع اخلاص حرصا على اخراج املهارات اليت حيتاجها هذا القطاع، ومن املمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
ابعتباره عقدا اجتماعيا بني أصحاب العمل واحلكومة والعاملني ملا سيحققه التدريب من مكاسب 

مشرتكة لكافة األطراف. 

اخرياً سياسات إعداد االقتصاد للمرحلة الرابعة،
 بعد انتهاء فرتة "اهلبة الدميوجرافية"– مرحلة اجملتمع املسن

العمرية  الفئة  يف  الكبرية  الزايدة  بوصول  وتنتهي  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  الدميوجرافية"  "اهلبة  تُتاح 
الصغرية اليت حتققت يف املرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل يف املرحلة الثالثة، إىل سن التقاعد يف 
املرحلة الرابعة، ويفرض اجملتمع املسن  الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن، حتدايت  ينبغي أن يستعد 

هلا االقتصاد من خالل السياسات املناسبة، وتشمل: 
1- رفع سن التقاعد: يعترب رفع سن التقاعد أمر ضروري يف ضوء طبيعة املرحلة الرابعة، حيث، يتوقع 
أن يعيش هؤالء الذين بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة، إذُ يُتوقع أن يعيشوا يف بعض 
الدول 15 عاًماً أخرى بعد سن اخلامسة والستني. وهم هبذا ميكن أن يستمروا فرتة أطول يف العمل 
كما أن بلوغ عدد كبري سن التقاعد، وتوقع أن يستمروا يف احلصول على معاشات لفرتة طويلة، ميثل 

تكلفة كبرية لالقتصاد، يف صورة زايدة ضخمة مستمرة يف قيمة املعاشات املدفوعة للمتقاعدين. 
2- توفري اخلدمات الصحية، واالجتماعية اليت حيتاجها كبار السن: ويستلزم يف هذه احلالة تغيري 
القطاع الصحي حنو الرتكيز على األمراض السائدة، واليت تكون عاًدًة من غري األمراض  سياسات 
املعدية. وترتبط هذه األمراض ابلتقدم يف السن وزايدة املوارد املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية، 

ألن إنفاق الفرد املسن على الصحة يكون أعلى من املتوسط العام إلنفاق الفرد على الصحة.
3- إصالح نظام املعاشات حبيث يضمن حياة كرمية لكبار السن عند بلوغهم سن التقاعد.


